
 

๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒ 

 

คํานํา 
 

โรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ตระหนกัถงึภารกิจอนัสาํคญัทมีต่ีอพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลกิที

จะตอ้งทาํหนา้ทใีนการประกาศขา่วดขีองพระคริสตเจา้ รวมทงัจดัการศึกษาใหแ้ก่ เยาวชนของชาติอย่างมคุีณภาพ ตาม

ระบบการศึกษาคาทอลิก  ดงันนัเพือใหก้ารบริหารจดัการโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ มรีะเบยีบปฏบิตัิทเีหมาะสม สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงไดอ้อกระเบยีบ

ว่าดว้ยเรืองต่างๆ เพอืการบริหารงานโรงเรียน โดยไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

โครงสรา้งของคณะกรรมการ เพอืสรา้งความเขา้ใจ ความเป็นเอกภาพ และบทบาทภาระหนา้ทีทีพึงมใีนการบริหารจดัการ 

ไปสู่การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามอตัลกัษณ์โรงเรียนคาทอลกิต่อไป 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓ 

 

สารบญั 
หนา้ 

 

คํานํา 
สารบญั 

คําอนุมตัิประกาศใช ้          ๔ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรอืงคณะกรรมการโรงเรยีน ๕ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรอืงคณะกรรมการฝ่ายบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ ๑๔ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบญัช ีการเงนิ ทรพัยส์นิ     ๑๙ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายอภบิาล แพร่ธรรม     ๒๓ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน    ๒๗ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายสาํนกับริหาร ธุรการสาํนกังาน    ๓๑ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียน     ๓๕ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรืองการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา    ๓๙ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรอืงการบริหารงานบุคคล พนกังาน      ๕๗ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรอืงงานบริหารหลกัสูตร และงานวชิาการ      ๖๔ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรอืงการประเมนิผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานสถานศึกษา   ๗๕ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรืองงานสารบรรณ        ๘๘ 

ระเบยีบว่าดว้ยเรืองงบประมาณ การเงนิ และบญัชโีรงเรียน     ๑๐๕ 

 ระบบรบัเงนิ          ๑๑๒ 
 ระบบจดัซอื          ๑๒๔ 
 ระบบสนิทรพัยถ์าวร         ๑๓๔ 
 ระบบจ่ายเชค็         ๑๕๔ 
 ระบบคุมวสัดุ         ๑๖๖ 

ภาคผนวก 
คณะกรรมการจดัทาํระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี    ๑๗๖ 

รายชอืโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี      ๑๗๗ 

จรรยาบรรณครู          ๑๗๘ 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 

 

  

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีพ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ  สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ  มุ่งสู่คุณภาพการจดัการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาทีกาํหนดไวต้ามพระราชบญัญตัิการศึกษา      

พ.ศ.๒๕๔๒  และทแีกไ้ขเพมิเติม  ฉบบัท ี๒  พ.ศ.๒๕๔๕  และมาตรฐานตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ  อาศยั

อาํนาจตามความในระเบยีบกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  ดงัต่อไปนี 
๑. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการโรงเรียน 

๒. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 

๓. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบญัช ีการเงนิ ทรพัยส์นิ 

๔. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายอภบิาล แพร่ธรรม 

๕. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน 

๖. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายสาํนกับริหาร ธุรการสาํนกังาน 

๗. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียน 

๘. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา 

๙. ระเบยีบว่าดว้ยเรอืงการบริหารงานบุคคล พนกังาน 

๑๐. ระเบยีบว่าดว้ยเรอืงงานบริหารหลกัสูตร และงานวชิาการ 

๑๑. ระเบยีบว่าดว้ยเรอืงการประเมนิผลการเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานสถานศึกษา  

๑๒. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองงานสารบรรณ 

๑๓. ระเบยีบว่าดว้ยเรืองงบประมาณ การเงนิ และบญัชโีรงเรียน 

  ระเบียบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชโ้ดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

  ประกาศ ณ วนัท ี๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 

 

 

  

  ................................................         ................................................ 

            (บาทหลวงเอนก  ธรรมนิต)              (พระสงัฆราชซลิวโิอ สริิพงษ ์ จรสัศรี) 

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี    มขุนายกมสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุร ี
 
 
 
 



 

๕ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
วา่ดว้ยเรืองคณะกรรมการโรงเรียน 

 

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล และตระหนกัถงึความสาํคญัของคณะกรรมการโรงเรียน จึงกาํหนดระเบียบว่าดว้ยเรือง

คณะกรรมการโรงเรียนดงันี 

 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีเรียกว่า “ระเบยีบโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีว่าดว้ยเรอืงคณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ. 

๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบยีบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี 
 “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงั

จากสงัฆมณฑลจนัทบุรีใหด้าํรงตาํแหน่งผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดม้าจาก

การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการที

กาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก 

พทัยา   
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   
“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื  โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   



 

๖ 

 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า  ผูจ้ดัการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   
“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลิก สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “รองผูอ้าํนวยการ หมายความว่า รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความว่า  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

ขอ้ ๔ ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนีและ

ใหม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาอนัอาจเกิดขนึจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี 
 

หมวด ๑ 
องคป์ระกอบ และสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๕ กรรมการโรงเรียนประกอบดว้ย 

(๑)     ผูร้บัใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต 

(๒)     ผูจ้ดัการ 

(๓)     ผูอ้าํนวยการ 

(๔)     รองผูอ้าํนวยการ 

(๕)      ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 

(๖)      ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียน 

(๗)      ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

(๘)      ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอภบิาลแพร่ธรรม 

(๙)      ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ีการเงนิ ทรพัยส์นิ 

(๑๐) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกับริหาร ธุรการสาํนกังาน 

(๑๑) ผูแ้ทนครู 

ขอ้ ๖ กรรมการ (๑) ถงึ (๑๐ ) เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง  กรรมการ (๑๑) เป็นคณะกรรมการจากการเลอืกสรร 

และหรือแต่งตงั 

ขอ้ ๗ ใหผู้ร้บัใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต แต่งตงัคณะกรรมการโรงเรียนตามขอ้ ๕ (๔) ถึง (๑๑)ใหผู้ร้บั

ใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตเป็นประธานคณะกรรมการ  



 

๗ 

 

 ในกรณีทกีรรมการ (๑) ถงึ (๓) เป็นบุคคลเดยีวกนัใหท้าํหนา้ทปีระธานคณะกรรมการ 

ขอ้ ๘ กรรมการโรงเรียนตามขอ้ ๕ (๑) ถึง (๓) พน้จากตาํแหน่งเมอืมคีาํสงัของมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ   

มสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ มลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือมลูนิธิสงเคราะหเ์ด็ก พทัยา  ใหพ้น้จากหนา้ทีผูร้บั

ใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ          

ขอ้ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามขอ้ ๕  (๔) ถงึ (๑๑) มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง ๓ ปี และอาจไดร้บัตาํแหน่งใหมอ่ีกได ้ 

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมอื 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู และคณะกรรมการพจิารณาถอดถอน 

ในกรณีทกีรรมการตามขอ้ ๕ (๔) ถึง (๑๑) พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระใหม้กีารแต่งตงักรรมการแทนภายใน 

๓๐ วนั และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตงัมวีาระเท่ากบัวาระทเีหลอือยู่ของผูท้ตีนแทน 

 

หมวด ๒ 
คุณสมบตัิ วธีิการสรรหา และบทบาทหนา้ท ี

 

ขอ้ ๑๐ คุณสมบตัิ วธีิการสรรหา วาระการปฏบิตัิงาน ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต 
คุณสมบตัิ 

(๑) เป็นบาทหลวงทสีงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุร ี

การสรรหา แต่งตงั 

(๑) บาทหลวงทสีงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุรี ไดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

วาระการปฏบิตัิงาน 
(๑) ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต วาระสินสุดลงเมอืมกีารแต่งตงัผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตคนใหม่ และเขา้รบัหนา้ที

แทน 

ขอ้ ๑๑ คุณสมบตัิ วธีิการสรรหา วาระการปฏบิตัิงาน ผูจ้ดัการ 

คุณสมบตัิ 

(๑) เป็นบาทหลวงทสีงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุร ีหรือบาทหลวงทไีดร้บัการแต่งตงัจากสงัฆมณฑล

จนัทบุรีใหเ้ป็นผูจ้ดัการของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 



 

๘ 

 

(๒) ภคินี ทีมสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุรี หรือสงัฆมณฑลจนัทบุรีมอบหมายใหท้าํหนา้ทีผูจ้ดัการของ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

เขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

การสรรหา แต่งตงั 
(๑) บาทหลวงทสีงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุรี ไดร้บัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการของโรงเรียน

คาทอลิก สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมิสซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

(๒) ภคินีหรือบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหท้าํหนา้ทีผูจ้ดัการ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

เขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา  โดย

ไดร้บัความเหน็ชอบ และรบัรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี และให ้

มขุนายกสงัฆมณฑลจนัทบุรีลงนามรบัรอง 

วาระการปฏบิตัิงาน 

(๑) ผูจ้ดัการทเีป็นบาทหลวง วาระสนิสุดลงเมอืมกีารแต่งตงัผูจ้ดัการคนใหม ่และเขา้รบัหนา้ทแีทน 

(๒) ผูจ้ดัการทเีป็นภคินี  สนิสุดลงเมอืมกีารแต่งตงัผูจ้ดัการคนใหม ่และเขา้รบัหนา้ทแีทน 

ขอ้ที ๑๒  คุณสมบตัิ วธีิการสรรหา วาระการปฏบิตัิงาน ผูอ้าํนวยการ 
คุณสมบตัิ 
(๑) เป็นบาทหลวงสงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุรี หรือบาทหลวงทีไดร้บัการแต่งตงัจากสงัฆมณฑล

จนัทบุรีใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมิสซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 

(๒) หรือภคินี ทมีสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุรี หรือสงัฆมณฑลจนัทบุรีมอบหมายใหท้าํหนา้ทผูีอ้าํนวยการ

ของโรงเรียนคาทอลิก สงักดัมิสซงัโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สงักดัมิสซงั

โรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์

เดก็ พทัยา 

(๓) หรือบุคคลทปีระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

ผูอ้าํนวยการ  โดยไดร้บัความเหน็ชอบ และรบัรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑล

จนัทบุรี และใหม้ขุนายกสงัฆมณฑลจนัทบุรีลงนามรบัรอง 

(๔) มคุีณสมบตัิตามทรีะบุไวส้าํหรบัผูท้มีใีบประกอบวชิาชพีผูบ้ริหารสถานศึกษา 

การสรรหา แต่งตงั 

(๑) บาทหลวงทีสงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุรี หรือบาทหลวงทีไดร้บัการแต่งตงัจากสงัฆมณฑล

จนัทบุรีใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมิสซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน



 

๙ 

 

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 

(๒) หรือภคินี ทมีสิซงัโรมนัคาทอลกิ เขตจนัทบุรี หรือสงัฆมณฑลจนัทบุรีมอบหมายใหท้าํหนา้ทผูีอ้าํนวยการ

ของโรงเรียนคาทอลิก สงักดัมิสซงัโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สงักดัมิสซงั

โรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์

เดก็ พทัยา 

(๓) หรือบุคคลทไีดร้บัการแต่งตงัจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหท้าํหนา้ทผูีอ้าํนวยการโรงเรยีน 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบ และรบัรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี และ

ใหม้ขุนายกสงัฆมณฑลจนัทบุรีลงนามรบัรอง 

วาระการปฏบิตัิงาน 
(๑) ผูอ้าํนวยการทเีป็นบาทหลวง วาระสนิสุดลงเมอืมกีารแต่งตงัผูอ้าํนวยการคนใหม ่และเขา้รบัหนา้ทแีทน 

(๒) ผูอ้าํนวยการทเีป็นภคินี  สนิสุดลงเมอืมกีารแต่งตงัผูอ้าํนวยการคนใหม ่และเขา้รบัหนา้ทแีทน 

(๓) ผูอ้าํนวยทเีป็นบุคคลทวัไป มวีาระคราวละ ๓ ปี  ต่อเนืองไดไ้มเ่กิน ๒ วาระ 

(๔) กรณีปฏิบตัิงานครบวาระแลว้ ใหท้าํการประเมินการปฏิบตัิงานตามแบบประเมินของกลุ่มโรงเรียน

คาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ขอ้ที ๑๓ คุณสมบตัิ วธีิการสรรหา วาระการปฏบิตัิงาน รองผูอ้าํนวยการ 

 คุณสมบตัิ 

(๑) บุคคลทปีระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งรอง

ผูอ้าํนวยการ  โดยไดร้บัความเหน็ชอบ และรบัรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑล

จนัทบุรี และใหม้ขุนายกสงัฆมณฑลจนัทบุรีลงนามรบัรอง 

(๒) มคุีณสมบตัิตามทรีะบุไวส้าํหรบัผูท้มีใีบประกอบวชิาชพีผูบ้ริหารสถานศึกษา 

การสรรหา แต่งตงั 

(๑) บุคคลทไีดร้บัการแต่งตงัจากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหท้าํหนา้ทรีองผูอ้าํนวยการโรงเรยีน 

โดยไดร้บัความเหน็ชอบ และรบัรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี และ

ใหม้ขุนายกสงัฆมณฑลจนัทบุรีลงนามรบัรอง 

วาระการปฏบิตัิงาน 

(๑) รองผูอ้าํนวยการทเีป็นบุคคลทวัไป มวีาระคราวละ ๓ ปี  ต่อเนืองไดไ้มเ่กิน ๒ วาระ 

(๒) กรณีปฏิบตัิงานครบวาระแลว้ ใหท้าํการประเมินการปฏิบตัิงานตามแบบประเมินของกลุ่มโรงเรียน

คาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ขอ้ ๑๔  คุณสมบตัิ วธีิการสรรหา วาระการปฏบิตัิงาน ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย 

คุณสมบตัิ 

(๑) เป็นครูทปีฏบิตัิงานในโรงเรียน และไดร้บัการบรรจุมาไมน่อ้ยกว่า ๓-๕ ปี 

(๒) มทีกัษะ ทศันคติ และคุณธรรมจริยธรรม เพอืปฏบิตัิหนา้ทไีดย้่างมปีระสทิธิภาพทงัปจัจุบนั และอนาคต 



 

๑๐ 

 

(๓) มคุีณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู 

(๔) มคีวามคิดริเริมสรา้งสรรค ์ มศีกัยภาพทจีะเรียนรู ้นโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง  ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ 

ของโรงเรียน และของทางราชการ  การประกนัคุณภาพ ตลอดจนมคีวามกระตือรือรน้ในการบริหารงาน

โรงเรียน  เรียนรูส้งิใหม ่ๆทเีป็นประโยชนต่์อการทาํงานทไีดร้บัมอบหมาย 

(๕) มวีิจารณญาณ รบัฟงัความคิดเห็น  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  สามารถสือสารและถ่ายทอดสิง   

ใหม ่ๆได ้รกัการทาํงานเป็นทมี  ตลอดจนทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ย่างเหมาะสม 

การสรรหา แต่งตงั 

วธีิที ๑ การเลือกตงั 
(๑) เป็นการเลอืกตงัทมีส่ีวนร่วมระหว่างครูกบัผูบ้ริหาร 

(๒) เลอืกจากบุคลากรครูทปีฏบิตัิหนา้ทใีนโรงเรียนทมีคุีณสมบตัิตามขอ้กาํหนด ในแต่ละฝ่าย  โดย

การลงคะแนนลบัจากครู  และเลอืกผูท้ไีดร้บัคะแนนสูงสุด ๓  คนแรก 

(๓) นาํ ๓ คนทมีคีะแนนสูงสุดเสนอผูบ้ริหารของโรงเรียนพจิารณาเหน็ชอบผูท้เีหมาะสมเพยีง ๑ คน  

(๔) การเลอืกผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอาจจะเลอืกผูท้มีคีวามสามารถจากฝ่ายอืนมาก็ได ้

(๕) ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นผูล้งนามแต่งตงัผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ก่อนเปิด   

ปีการศึกษาในกรณีปกติ  

(๖) ในกรณีทผูีช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ใหท้าํการเลอืกตงัใหมต่ามแนว

ปฏบิตัิขอ้ (๑.๑) ถงึ (๑.๔)  และใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผูล้งนามแต่งตงั  

และใหผู้ท้ีไดร้บัการแต่งตงัแทนตําแหน่งทีว่างลง ดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลืออยู่ของ

กรรมการซงึตนแทน 

(๗) แจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบถึงการเลอืกและแต่งตงั ผูช่้วยผูบ้ริหารทราบใน

วาระการประชมุ 

วธีิที ๒ การแต่งตงั 

(๑) โดยพจิารณาจากบุคลากรครู ทมีคุีณสมบตัิตามขอ้กาํหนดในแต่ละฝ่าย โดยการกลนักรองของ

คณะกรรมการโรงเรียน ฝ่ายละ ๓ คน 

(๒) นาํ ๓ คนทผี่านการกลนักรอง เสนอผูบ้ริหารของโรงเรียนพจิารณาเลอืกผูท้เีหมาะสมเพยีง ๑ คน 

(๓) การเลอืกผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอาจจะเลอืกผูท้มีคีวามสามารถจากฝ่ายอืนมาก็ได ้

(๔) ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นผูล้งนามแต่งตงัผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย ก่อน

เปิดปีการศึกษาในกรณีปกติ  

(๕) ในกรณีทผูีช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ใหท้าํการเลอืกตงัใหมต่ามแนว

ปฏิบตัิตาม (๑.๑) ถึง (๑.๔)  และใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผูล้งนาม

แต่งตงั  และใหผู้ท้ไีดร้บัการแต่งตงัแทนตาํแหน่งทวี่างลง ดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระทีเหลอือยู่

ของกรรมการซงึตนแทน 



 

๑๑ 

 

(๖) แจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบถึงการเลอืกและแต่งตงั ผูช่้วยผูบ้ริหารทราบใน

วาระการประชมุ 

วาระการปฏบิตัิงาน 

(๑) ผูท้ไีดร้บัเลอืก และไดร้บัการแต่งตงัใหป้ฏบิตัิหนา้ทวีาระ ละ ๓ ปี 

(๒) กรณีผูไ้ดร้บัเลอืกตงั และไดร้บัการแต่งตงัมาปฏบิตัิหนา้ทแีทน คนเดิมทีสินสุดการปฏิบตัิหนา้ที ให ้

ปฏบิตัิหนา้ทใีหค้รบเวลาทเีหลอื ของวาระนนั 

(๓) ผูท้เีคยไดร้บัการเลอืกตงั และแต่งตงัและครบวาระแลว้สามารถถูกเลอืก หรือแต่งตงัใหป้ฏิบตัิหนา้ที

ในฝ่ายเดมิต่อเนืองไดอ้ีก แต่ไมเ่กิน ๒ วาระ 

(๔) ตามความในขอ้ ๓ หากครบ ๒ วาระในฝ่ายเดมิแลว้ สามารถไดร้บัเลอืกใหป้ฏิบตัิหนา้ที เป็นผูช่้วย

ผูอ้าํนวยการฝ่ายอืนได ้โดยถอืว่าต่างวาระกนั  ทงันีใหข้นึอยู่กบัดุลพนิิจของผูบ้ริหาร 

(๕) เมอืผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย ครบกาํหนดตามวาระ หากยงัไมม่กีารแต่งตงัผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายคน

ใหมข่นึมา ใหผู้ช่้วยทพีน้จากตาํแหน่งอยู่ดาํเนินงานต่อไป จนกว่าผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายทีไดร้บัการ

แต่งตงัขนึใหมเ่ขา้รบัหนา้ท ี

ขอ้ ๑๕  คุณสมบตัิ วธีิการสรรหา วาระการปฏบิตัิงาน ผูแ้ทนครู 

 คุณสมบตัิ 
(๑) เป็นครูทปีฏบิตัิงานในโรงเรียน และไดร้บัการบรรจุมาไมน่อ้ยกว่า ๓-๕ ปี 

(๒) มทีกัษะ ทศันคติ และคุณธรรมจริยธรรม เพือปฏิบตัิหนา้ทีไดย้่างมปีระสิทธิภาพทงัปจัจุบนั และ

อนาคต 

(๓) มคุีณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู 

(๔) มคีวามคิดริเริมสรา้งสรรค ์ มศีกัยภาพทจีะเรียนรู ้นโยบาย แผนงาน โครงสรา้ง  ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ต่างๆ ของโรงเรียน และของทางราชการ  การประกนัคุณภาพ ตลอดจนมคีวามกระตือรือรน้ในการ

บริหารงานโรงเรียน  เรียนรูส้งิใหม ่ๆทเีป็นประโยชนต่์อการทาํงานทไีดร้บัมอบหมาย 

(๕) มวีจิารณญาณ รบัฟงัความคิดเหน็  มคีวามสามารถในการแกป้ญัหา  สามารถสือสารและถ่ายทอดสิง

ใหม่ๆ ได ้รกัการทาํงานเป็นทมี  ตลอดจนทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ย่างเหมาะสม 

การสรรหา  แต่งตงั 

(๑) โดยพจิารณาจากบุคลากรครูทมีคุีณสมบตัิตามขอ้กาํหนด หรือตามคุณสมบตัิทโีรงเรียนกาํหนด 

(๒) ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นผูล้งนามแต่งตงัผูแ้ทนครู ก่อนเปิดปีการศึกษาในกรณี

ปกติ  

(๓) ในกรณีทผูีแ้ทนครูพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ ใหท้าํการเลอืกตงัใหม่ตามแนวปฏิบตัิตามขอ้ (๑) 

และ (๒)  และใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผูล้งนามแต่งตงั  และใหผู้ท้ีไดร้บัการ

แต่งตงัแทนตาํแหน่งทวี่างลง ดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระทเีหลอือยู่ของกรรมการซงึตนแทน 

(๔) แจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบถงึการแต่งตงั ผูแ้ทนครูทราบในวาระการประชมุ 

 



 

๑๒ 

 

วาระการปฏบิตัิงาน 

(๑) ผูท้ไีดร้บัเลอืก และไดร้บัการแต่งตงัใหป้ฏบิตัิหนา้ทวีาระ ละ ๓ ปี หรือตามทโีรงเรียนกาํหนด 

(๒) กรณีผูไ้ดร้บัเลอืกตงั และไดร้บัการแต่งตงัมาปฏิบตัิหนา้ทีแทน คนเดิมทีสินสุดการปฏิบตัิหนา้ที ให ้

ปฏบิตัิหนา้ทใีหค้รบเวลาทเีหลอื ของวาระนนั 

(๓) ผูท้เีคยไดร้บัการแต่งตงัและครบวาระแลว้สามารถถูกแต่งตงัใหป้ฏิบตัิหนา้ทีในตาํแหน่งเดิมต่อเนืองได ้

อีก แต่ไมเ่กิน ๒ วาระ 

(๔) ตามความในขอ้ ๓ หากครบ ๒ วาระในตาํแหน่งเดิมแลว้ สามารถไดร้บัแต่งตงัใหป้ฏิบตัิหนา้ทีใน

ตาํแหน่งอืนได ้โดยถอืว่าต่างวาระกนั  ทงันีใหข้นึอยู่กบัดุลพนิิจของผูบ้ริหาร 

(๕) เมอืผูแ้ทนครู ครบกาํหนดตามวาระ หากยงัไมม่กีารแต่งตงัผูช่้วยผูแ้ทนครูคนใหม่ขนึมา ใหผู้แ้ทนครูที

พน้จากตาํแหน่งอยู่ดาํเนินงานต่อไป จนกว่าผูแ้ทนครูทไีดร้บัการแต่งตงัขนึใหมเ่ขา้รบัหนา้ท ี

ขอ้ ๑๖ คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาท หนา้ที ความรบัผิดชอบดงันีคือ 

(๑) กาํหนดนโยบายเชงิปฏบิตัิตามแผนพฒันาโรงเรียน ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาทีตอบสนอง

วสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และสภาพความสาํเร็จของโรงเรียน 

(๒) ใหค้วามเหน็ชอบ ในการจดัทาํ และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

(๓) กาํหนดระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายในฝ่ายตามโครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียน 

(๔) ใหค้วามเหน็ชอบ นโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงสรา้งการบริหารงานของฝ่าย 

และปฏทินิปฏบิตัิงานประจาํปีของโรงเรียน 

(๕) ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํดา้นการบริหารงานในฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสรา้งการบริหารงานของโรงเรียน 

(๖) กาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆ  ในโรงเรียน พรอ้มทงัจดัทาํรายงานประจาํปี  

(๗) ส่งเสริม สนบัสนุน การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน เพอืใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศึกษาของ 

สาํนกังานคณะกรรมการประเมนิและรบัรองมาตรฐานการศึกษาภายนอก (สมศ.)   

(๘) ร่วมพจิารณาการเปลยีนแปลงการกาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอืนของโรงเรียน 

(๙) ใหค้าํแนะนาํ  คาํรอ้งทุกขข์องครู   ผูป้กครอง  นกัเรียน และผูม้ส่ีวนเกียวขอ้ง 

(๑๐) ดาํเนินการตามทปีรากฏในระเบยีบ ขอ้บงัคบั ของโรงเรียน   

(๑๑) ปฏบิตัิหนา้ทตีามทคีณะกรรมการบริหารโรงเรียนมอบหมาย 

หมวด ๓ 
การประชุมและการลงมต ิ

 

ขอ้ ๑๗  การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและการลงมติ 
(๑) คณะกรรมการโรงเรียนตอ้งจดัใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ย เดอืนละหนึงครงั และดาํเนินการประชมุใหม้แีละ

เป็นไปตามระเบยีบวาระการประชมุทกีาํหนด 
 



 

๑๓ 

 

(๒) ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนหรือมอบหมายใหผู้จ้ดัการโรงเรียนมหีนา้ทีจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ

โรงเรียน โดยการประชมุของคณะกรรมการโรงเรียน  ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกว่ากึงหนึงของกรรมการทงัหมด 

จึงจะครบองคป์ระชมุ 
(๓) ใหป้ระธานกรรมการบริหารโรงเรียน หรือมอบหมายใหผู้จ้ดัการเป็นประธานในทีประชุม ถา้ประธาน

กรรมการบริหารโรงเรียน หรือผูจ้ดัการ ไมม่าประชมุหรือไมอ่าจปฏบิตัิหนา้ทไีด ้ ใหผู้อ้าํนวยการทาํหนา้ทีเป็นประธาน

ในทปีระชมุแทน 

(๔) การวนิิจฉยัชขีาดของทปีระชมุ ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึงใหม้เีสียงในการลงคะแนนหนึงเสียง ถา้

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอีกหนึงเสยีง เป็นเสยีงชขีาด 

(๕) คาํวนิิจฉยัของประธานในทปีระชมุถอืเป็นทสีนิสุด 

 

หมวด ๔ 

การเพมิพูนประสทิธิภาพ 

ขอ้ ๑๘ ประธานคณะกรรมการมหีนา้ทีพฒันาและฝึกอบรม คณะกรรมการใหเ้พิมพูนความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 

ทศันคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพอืใหป้ฏบิตัิหนา้ทไีดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพทงัปจัจุบนัและอนาคต 
ขอ้ ๑๙ เพือประโยชน์ในการพฒันาคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอาจกาํหนดใหม้กีารพฒันา

คณะกรรมการดงันี 
(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน 

(๒) การปฏบิตัิงานวจิยั 

(๓) การปฏิบตัิงานบริการดา้นบริหารหลกัสูตร และงานวิชาการ งานบริการและกิจการนกัเรียน งานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม งานอภบิาลแพร่ธรรม งานบญัช ีการเงนิ ทรพัยส์นิ งานสาํนกับริหาร ธุรการสาํนกังาน  

(๔) การไปเพมิพูนความรูง้านต่าง ๆ 

(๕)  การอืนใดทจีาํเป็นหรือเหมาะสมเพอืประโยชนใ์นการพฒันา 

กรณีของการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวธิีการอืนๆ ใหข้นึอยู่กบัลกัษณะหนา้ทขีองกรรมการแต่ละราย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการ 

 

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล มุง่สู่คุณภาพการจดัการศึกษาตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ จึงไดก้าํหนดระเบียบว่า

ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑ ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” ว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่าย

บริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบยีบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี 

 “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงั

จากสงัฆมณฑลจนัทบุรีใหด้าํรงตาํแหน่งผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดม้าจาก

การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการที

กาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก 

พทัยา   

“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   



 

๑๕ 

 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า  ผูจ้ดัการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลิก สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “รองผูอ้าํนวยการ หมายความว่า รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 

“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความว่า  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการฝ่ายบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บั

ใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการฝ่ายบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 

ขอ้ ๔ ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนีและ

ใหม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาอนัอาจเกิดขนึจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี 

 

หมวด ๑ 

องคป์ระกอบ และสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๕ กรรมการฝ่ายบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการประกอบดว้ย 

(๑) ผูร้บัใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต 

(๒) ผูจ้ดัการ 

(๓) ผูอ้าํนวยการ 

(๔) รองผูอ้าํนวยการ 

(๕) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการ 

(๖) หวัหนา้งาน ๘ กลุม่สาระ 

(๗) หวัหนา้กลุม่สาระภาษาไทย 

(๘) หวัหนา้กลุม่สาระคณิตศาสตร ์

(๙) หวัหนา้กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์

(๑๐) หวัหนา้กลุม่สาระสงัคม 

(๑๑) หวัหนา้กลุม่สาระสุขศึกษาพลานามยั 

(๑๒) หวัหนา้กลุม่สาระศิลปะ 

(๑๓) หวัหนา้กลุม่สาระการงานอาชพีเทคโนโลย ี



 

๑๖ 

 

(๑๔) หวัหนา้กลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 

(๑๕) หวัหนา้กลุม่งานวดัผลประเมนิผล 

(๑๖) หวัหนา้กลุม่งานสอืเพอืการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

(๑๗) หวัหนา้กลุม่งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

(๑๘) หวัหนา้กลุม่งานวจิยัในชนัเรียน 

(๑๙) หวัหนา้วชิาการระดบัปฐมวยั 

(๒๐) หนา้วชิาการระดบัประถม 

(๒๑) หวัหนา้วชิาการระดบัมธัยม 

ขอ้ ๖ กรรมการ (๑) ถงึ (๓) หรือ (๔) เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง กรรมการ (๕) ถงึ (๒๑) เป็นคณะกรรมการจาก

การเลอืกสรร/แต่งตงั 

ขอ้ ๗ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการ 
ใหผู้อ้าํนวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการปฏิบตัิ

หนา้ทเีป็นรองประธานคณะกรรมการ 

ขอ้ ๘ กรรมการตามขอ้ ๕ (๑) ถงึ (๓) หรือ (๔) พน้จากตาํแหน่งเมอืมคีาํสงัของมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ  

มสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี  หรือมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือมูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก พทัยา ใหพ้น้จากหนา้ทีผูร้บั

ใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรือ รองผูอ้าํนวยการ          

ขอ้ ๙ กรรมการตามขอ้ ๕  (๔) ถงึ (๒๑) มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง ๓ ปี และอาจไดร้บัตาํแหน่งใหมอ่ีกได ้ 

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามขอ้ ๘ วรรค ๑ และตามวาระ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมอื 

(๔) ตาย 

(๕) ลาออก 

(๖) ขาดคุณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู และคณะกรรมการพจิารณาถอดถอน 

ในกรณีทกีรรมการตามขอ้ ๕ (๔) ถงึ (๒๑) พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระใหม้กีารแต่งตงักรรมการแทนภายใน 

๓๐ วนั และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตงัมวีาระเท่ากบัวาระทเีหลอือยู่ของผูท้ตีนแทน 

ขอ้ ๑๐ การไดม้าซงึคณะกรรมการ (๔) ถึง (๒๑) ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการโรงเรียน 

 

หมวด ๒ 

บทบาทหนา้ท ี

ขอ้ ๑๑ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาท หนา้ท ีความรบัผดิชอบดงันีคือ 

(๑) กาํหนดนโยบายของฝ่ายในในการพฒันาคุณภาพการบริหารงานหลกัสูตรและงานวิชาการทีตอบสนอง

วสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และสภาพความสาํเร็จของโรงเรียน 



 

๑๗ 

 

(๒) วางแผนและดาํเนินการสรา้ง และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา กาํหนดสาระ รายละเอียดของหลกัสูตรให ้

สมัพนัธ์และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง และการจดัการศึกษาตามจุดเนน้ของโรงเรียน และ      

อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ 

(๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร  เกียวกบัการพฒันาหลกัสูตร  การจดักระบวนการเรียนรู ้ 

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การวดัและประเมนิผล การวจิยัในชนัเรียนใหเ้ป็นไปตามจุดหมายและแนว

ทางการดาํเนินการของหลกัสูตร 

(๔) ประสานความร่วมมอืจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชุมชนเพือใหก้ารใชห้ลกัสูตรเป็นไป

อย่างมปีระสทิธิภาพและมคุีณภาพ 

(๕) กาํหนดระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในการบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการ 

(๖) ประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรและการใชห้ลกัสูตรแก่นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนและผูท้ีเกียวขอ้ง  และนาํ

ขอ้มลูป้อนกลบัจากฝ่ายต่าง ๆ  มาพจิารณาเพอืการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

(๗) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัเกียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู ้

(๘) กาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏทินิปฏบิตัิงานประจาํปีของฝ่าย 

(๙) ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํดา้นการดาํเนินการตามโครงการ งาน กิจกรรม ในฝ่าย 

(๑๐) กาํกบัดูแล ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนรายบุคคล  ระดบัชนั  และระดบักลุ่มวิชาในแต่ละปี

การศึกษา  เพอืปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ  ของโรงเรียน 

(๑๑) ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมนิมาตรฐานการปฏบิตัิงานของครูและการบริหารหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา

ในรอบปีทีผ่านมา  แลว้ใชผ้ลการประเมินเพือวางแผนพฒันาการปฏิบตัิงานของครูและการบริหาร

หลกัสูตรปีการศึกษาต่อไป 

(๑๒) กาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่าย 

(๑๓) กาํกบัดูแลใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ

ปรบัปรุงการดาํเนินงานเพอืการประเมนิคุณภาพภายใน และภายนอก และการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

ภายในจากหน่วยงานตน้สงักดั 

(๑๔) ร่วมมอืกบัหน่วยงานศูนยว์ชิาการในการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพอืพฒันาคุณภาพทางวชิาการในระดบักลุ่ม

โรงเรียน 

(๑๕) ใหค้วามเหน็ชอบรายงานประจาํปีภายในฝ่ายบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ   
(๑๖) พจิารณาขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ภายในทเีกียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพทางวชิาการ 

(๑๗) ดาํเนินการตามทีปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกําหนดให เ้ป็นอํานาจหนา้ทีของ

คณะกรรมการบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการ 

(๑๘) รายงานผลการปฏบิตัิงานและผลการบริหารหลกัสูตรของโรงเรียนโดยเนน้ผลการพฒันาคุณภาพนกัเรยีน

ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโรงเรียน 

 

 



 

๑๘ 

 

ขอ้ ๑๒ ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการฝ่าย อย่างนอ้ยเดอืนละ ๑ ครงั 

   การดาํเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่าย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกาํหนดโดยใหม้ี

กรรมการเขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทมีใีนขณะนนั 

    ใหป้ระธานคณะกรรมการฝ่าย รายงานผลการประชมุต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขนึไปภายใน ๗ วนันบัแต่วนัที

มกีารประชมุ 

หมวด ๓ 
การเพมิพูนประสทิธิภาพ 

ขอ้ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ายมหีนา้ทดีาํเนินการ ประสานงาน และจดักิจกรรมฝึกอบรมเพอืพฒันาคณะกรรมการ

ใหเ้พมิพูนความรูค้วามสามารถ ทกัษะ ทศันคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพอืใหป้ฏบิตัิหนา้ทไีดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพทงั

ปจัจุบนัและอนาคต 

ขอ้ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพฒันาคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอาจกําหนดใหม้ีการพฒันา

คณะกรรมการดงันี 

(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน 

(๒) การปฏบิตัิงานวจิยั 

(๓) การปฏบิตัิงานบริการดา้นการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ การวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

(๔) การศึกษาต่อในสาขาทเีกียวขอ้งกบังานวชิาการไปเพมิพูนความรูง้านต่าง ๆ 

(๕)  การอืนใดทจีาํเป็นหรือเหมาะสมเพอืประโยชนใ์นการพฒันา 

กรณีของการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวธิีการอืน ๆ ใหข้นึอยู่กบัลกัษณะหนา้ทขีองกรรมการแต่ละราย 
ขอ้ ๑๕ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรกัษาการตามระเบยีบนี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
วา่ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบญัชี การเงนิ ทรพัยส์นิ 

  

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล มุง่สู่คุณภาพการจดัการศึกษาตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ จึงไดก้าํหนดระเบียบว่า

ดว้ยเรืองคณะกรรมฝ่ายบญัช ีการเงนิ ทรพัยส์นิ ดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีเรียกว่า “ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” ว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบญัช ี

การเงนิ ทรพัยส์นิ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบยีบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรุี  

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี   

 “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงั

จากสงัฆมณฑลจนัทบุรีใหด้าํรงตาํแหน่งผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดม้าจาก

การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการที

กาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ 

พทัยา   

“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ  หรือ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

เขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   



 

๒๐ 

 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า  ผูจ้ดัการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลิก สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “รองผูอ้าํนวยการ หมายความว่า รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา  

“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความว่า  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการฝ่ายบญัชี การเงิน ทรพัยส์ิน” คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากประธานคณะกรรมการ

โรงเรียนใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการฝ่ายบญัช ีการเงนิ ทรพัยส์นิ 

ขอ้ ๔ ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนีและ

ใหม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาอนัอาจเกิดขนึจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี 

 

หมวด ๑ 

องคป์ระกอบ และสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๕ กรรมการฝ่ายบญัช ีการเงนิ และทรพัยส์นิประกอบดว้ย 

(๑) ผูร้บัใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต 

(๒) ผูจ้ดัการ 

(๓) ผูอ้าํนวยการ 

(๔) รองผูอ้าํนวยการ 

(๕) หวัหนา้งานบญัช ี

(๖) หวัหนา้งานการเงนิ 

(๗) หวัหนา้งานทรพัยส์นิ 

(๘) หวัหนา้งานจดัซอืจดัจา้ง/ Stock 

(๙) หวัหนา้งานรา้นคา้ / สหการ 

ขอ้ ๖ กรรมการ (๑) ถงึ (๓) หรือ (๔) เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง กรรมการ (๕) ถึง (๙) เป็นคณะกรรมการจาก

การเลอืกสรร/แต่งตงั 

 

 



 

๒๑ 

 

ขอ้ ๗ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการ 

ใหผู้อ้าํนวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน

ปฏบิตัิหนา้ทเีป็นรองประธานคณะกรรมการ 

ขอ้ ๘ กรรมการตามขอ้ ๕ (๑) ถงึ (๓) หรือ (๔) พน้จากตาํแหน่งเมอืมคีาํสงัของมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ   หรือ

มสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี  หรือมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือมูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก พทัยา ใหพ้น้จากหนา้ทีผูร้บั

ใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรือ รองผูอ้าํนวยการ          

ขอ้ ๙ คณะกรรมการตามขอ้ ๕  (๔) ถงึ (๙) มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง ๓ ปี และอาจไดร้บัตาํแหน่งใหมอ่ีกได ้ 

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมอื 
(๗) ตาย 

(๘) ลาออก 

(๙) ขาดคุณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู และคณะกรรมการพจิารณาถอดถอน 

ในกรณีทกีรรมการตามขอ้ ๕ (๔) ถงึ (๙) พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระใหม้กีารแต่งตงักรรมการแทนภายใน ๓๐ 

วนั และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตงัมวีาระเท่ากบัวาระทเีหลอือยู่ของผูท้ตีนแทน 

ขอ้ ๑๐ การไดม้าซึงคณะกรรมการ (๔) ถึง (๙) ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการฝ่ายบญัช ีการเงนิ และทรพัยส์นิ 

 

หมวด ๒ 

บทบาทหนา้ท ี

ขอ้ ๑๑ คณะกรรมการมบีทบาท หนา้ท ีความรบัผดิชอบดงันีคือ 

(๑) กาํหนดนโยบายของฝ่าย ในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาทตีอบสนองวสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย 

และสภาพความสาํเร็จของโรงเรียน 

(๒) กาํหนดระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายในฝ่าย 

(๓) กาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏทินิปฏบิตัิงานประจาํปีของฝ่าย 

(๔) ประสานความร่วมมอืจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชมุชนเพอืการการดาํเนินงานของฝ่าย

ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและมคุีณภาพ 

(๕) ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํดา้นการดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทกีาํหนดไวใ้นแผนงาน 

(๖) กาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่าย 

(๗) กาํกบัดูแลใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ

ปรบัปรุงการดาํเนินงานเพอืการประเมนิคุณภาพภายใน และภายนอก และการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

ภายในจากหน่วยงานตน้สงักดั 

(๘) ดาํเนินการจดัทาํรายงานประจาํปีของฝ่าย  

(๙) ดาํเนินการตามทีปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีของ

คณะกรรมการฝ่าย 



 

๒๒ 

 

(๑๐) รายงานผลการปฏบิตัิงานและผลการดาํเนินงานบริการและกิจการนกัเรียนโดยเนน้ผลการพฒันางานดา้น

ธุรการ การเงนิ ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโรงเรียน 

ขอ้ ๑๒ ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการฝ่าย อย่างนอ้ยเดอืนละ ๑ ครงั 

   การดาํเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่าย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกาํหนดโดยใหม้ี

กรรมการเขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทมีใีนขณะนนั 

    ใหป้ระธานคณะกรรมการฝ่าย รายงานผลการประชมุต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขนึไปภายใน ๗ วนันบัแต่วนัที

มกีารประชมุ 

 

หมวด ๓ 

การเพมิพูนประสทิธิภาพ 

ขอ้ ๑๓ ประธานคณะกรรมการมหีนา้ทวีางแผนและดาํเนินการ คณะกรรมการใหเ้พิมพูนความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 

ทศันคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพอืใหป้ฏบิตัิหนา้ทไีดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพทงัปจัจุบนัและอนาคต 

ขอ้ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพฒันาคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอาจกําหนดใหม้ีการพฒันา

คณะกรรมการดงันี 

(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน 

(๒) การปฏบิตัิงานวจิยัทเีกียวขอ้งกบังานการประกนัคุณภาพสถานศึกษาดา้นบญัช ีการเงนิ และทรพัยส์นิ 

(๓) การปฏบิตัิงานดา้นบญัช ีการเงนิ และทรพัยส์นิ 

(๔) การไปเพมิพูนความรูป้ระสบการณ์งานต่าง ๆ ดา้นงานบญัช ีการเงนิ และทรพัยส์นิ 

(๕)  การอืนใดทจีาํเป็นหรือเหมาะสมเพอืประโยชนใ์นการพฒันา 

กรณีของการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวธิีการอืน ๆ ใหข้นึอยู่กบัลกัษณะหนา้ทขีองกรรมการแต่ละราย 

ขอ้ ๑๕ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรกัษาการตามระเบยีบนี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายอภบิาลแพร่ธรรม 

 

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล มุง่สู่คุณภาพการจดัการศึกษาตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ จึงไดก้าํหนดระเบียบว่า

ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายอภบิาลแพร่ธรรม ดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีเรียกว่า “ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร”ี ว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายอภิบาล

แพร่ธรรม พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบยีบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี 

 “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงั

จากสงัฆมณฑลจนัทบรุีใหด้าํรงตาํแหน่งผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดม้าจาก

การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการที

กาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอืโรงเรยีนคาทอลกิ 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์  หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ 

พทัยา   

“คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทปีรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการโรงเรยีน” หมายความว่า คณะบุคคลทไีดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความวา่  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอื

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอืโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   



 

๒๔ 

 

“ผูจ้ดัการ” หมายความว่า  ผูจ้ดัการโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุร ีหรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอืโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“รองผูอ้าํนวยการ” หมายความวา่ รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความวา่  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการฝ่ายอภิบาล แพร่ธรรม” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากประธานคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการฝ่ายอภบิาล แพร่ธรรม 

ขอ้ ๔ ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนีและ

ใหม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาอนัอาจเกิดขนึจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี 

 

หมวด ๑ 

องคป์ระกอบ และสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๕ กรรมการฝ่ายอภบิาลแพร่ธรรมประกอบดว้ย 

(๑) ผูร้บัใบอนุญาต หรอืผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต 

(๒) ผูจ้ดัการ 

(๓) ผูอ้าํนวยการ 

(๔) รองผูอ้าํนวยการ 

(๕) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอภบิาลแพร่ธรรม 

(๖) ผูร้บัผดิชอบงานอภบิาลแพร่ธรรมระดบัปฐมวยั 

(๗) ผูร้บัผดิชอบงานอภบิาลแพร่ธรรมระดบัประถม 

(๘) ผูร้บัผดิชอบงานอภบิาลแพร่ธรรมระดบัมธัยม  

(๙) ผูร้บัผดิชอบงานอภบิาลแพร่ธรรมระดบัอาชวีะ (ระดบัอาชวีะ) 

ขอ้ ๖ กรรมการ (๑) ถงึ  (๔) เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง กรรมการ (๕) - (๙) เป็นคณะกรรมการจากการ

เลอืกสรร/แต่งตงั 

 

 



 

๒๕ 

 

ขอ้ ๗ ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน เป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการ 

ใหผู้อ้าํนวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายอภบิาล แพร่ธรรมปฏบิตัิหนา้ทเีป็นรอง

ประธานคณะกรรมการ 

ขอ้ ๘ กรรมการตามขอ้ ๕ (๑) ถงึ  (๔) พน้จากตาํแหน่งเมอืมคีาํสงัของมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือมสิซงั

โรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี  หรือมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา ใหพ้น้จากหนา้ทผูีร้บั

ใบอนุญาต หรอืผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรอื รองผูอ้าํนวยการ          

ขอ้ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามขอ้ ๕  (๔) ถงึ (๙) มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง ๓ ปี และอาจไดร้บัตาํแหน่งใหมอ่ีกได ้ 

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมอื 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู และคณะกรรมการพจิารณาถอดถอนในกรณีทีกรรมการ

ตามขอ้ ๕ (๔) ถงึ (๙) พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระใหม้กีารแต่งตงักรรมการแทนภายใน ๓๐ วนั และ

ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตงัมวีาระเท่ากบัวาระทเีหลอือยู่ของผูท้ตีนแทน 

ขอ้ ๑๐ การไดม้าซงึคณะกรรมการตามขอ้ ๕ (๔) ถงึ (๙) ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา

คณะกรรมการฝ่ายอภบิาลแพร่ธรรม 

 

หมวด ๒ 

บทบาทหนา้ท ี

ขอ้ ๑๑ คณะกรรมการมบีทบาท หนา้ท ีความรบัผดิชอบดงันีคือ 

(๑) กาํหนดนโยบายของฝ่ายในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้นงานอภบิาลแพร่ธรรมของนกัเรียนที

ตอบสนองวสิยัทศัน ์พนัธกิจ  เป้าหมาย และสภาพความสาํเร็จของโรงเรียน 

(๒) กาํหนดระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายในฝ่าย 

(๓) กาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏทินิปฏบิตัิงานประจาํปีของฝ่าย 

(๔) ประสานความร่วมมอืจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชมุชนเพอืการดาํเนินงานอภบิาลแพร่

ธรรมใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและมคุีณภาพ 

(๕) ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํดา้นการดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทกีาํหนดไวใ้นแผนงาน 

(๖) กาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่าย 

(๗) กาํกบัดูแลใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลและ

ปรบัปรุงการดาํเนินงานเพอืการประเมนิคุณภาพภายใน และภายนอก และการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

ภายในจากหน่วยงานตน้สงักดั 

(๘) ดาํเนินการจดัทาํรายงานประจาํปีของฝ่าย  

(๙) ดาํเนินการตามทปีรากฏในระเบยีบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรยีนกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทขีอง

คณะกรรมการฝ่าย 



 

๒๖ 

 

(๑๐) รายงานผลการปฏบิตัิงานและผลการดาํเนินงานอภบิาลแพร่ธรรมโดยเนน้ผลการพฒันาคุณภาพนกัเรียน

ต่อคณะกรรมการโรงเรยีน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ขอ้ ๑๒ ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการฝ่าย อยา่งนอ้ยเดอืนละ ๑ ครงั 

การดาํเนินการประชมุคณะกรรมการฝ่าย ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิีการทคีณะกรรมการกาํหนดโดยใหม้ี

กรรมการเขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทมีใีนขณะนนั 

ใหป้ระธานคณะกรรมการฝ่าย รายงานผลการประชมุต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขนึไปภายใน ๗ วนันบัแต่วนัทมีี

การประชมุ 

 

หมวด  ๓ 

การเพมิพูนประสทิธิภาพ 

ขอ้ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ายมหีนา้ทพีฒันาและฝึกอบรม คณะกรรมการใหเ้พมิพูนความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 

ทศันคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพอืใหป้ฏบิตัหินา้ทไีดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพทงัปจัจุบนัและอนาคต 

ขอ้ ๑๔ เพอืประโยชนใ์นการพฒันาคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานอาจกาํหนดใหม้กีารพฒันา

คณะกรรมการดงันี 

(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรมหรอืดูงาน 

(๒) การปฏบิตัิงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบังานอภบิาลแพร่ธรรม 

(๓) การปฏบิตัิงานดา้นอภบิาลแพร่ธรรม 

(๔) การไปเพมิพูนความรูป้ระสบการณ์งานต่าง ๆ ดา้นงานอภบิาลแพร่ธรรม 

(๕)  การอืนใดทจีาํเป็นหรือเหมาะสมเพอืประโยชนใ์นการพฒันา 

กรณีของการฝึกอบรมหรอืการศึกษาต่อ หรอืวธิีการอืน ๆ ใหข้นึอยู่กบัลกัษณะหนา้ทขีองกรรมการแต่ละราย 

ขอ้ ๑๕  ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรกัษาการตามระเบยีบนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๗ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล มุง่สู่คุณภาพการจดัการศึกษาตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ จึงไดก้าํหนดระเบียบว่า

ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีเรียกว่า “ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบยีบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี 

 “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงั

จากสงัฆมณฑลจนัทบุรีใหด้าํรงตําแหน่ง ผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ โรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดม้าจาก

การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการที

กาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอืโรงเรยีนคาทอลกิ 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ 

พทัยา   

“คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน”  หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทปีรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ โรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความวา่  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอื

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอืโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ 

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   



 

๒๘ 

 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่  ผูจ้ดัการโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุร ีหรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมลูนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ 

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื โรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “รองผูอ้าํนวยการ หมายความว่า” รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื โรงเรยีน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา  

“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความวา่  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากประธาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ขอ้ ๔ ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนีและ

ใหม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาอนัอาจเกิดขนึจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี 

 

หมวด ๑ 

องคป์ระกอบ และสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๕ กรรมการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมประกอบดว้ย 

(๑) ผูร้บัใบอนุญาต หรอืผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต 

(๒) ผูจ้ดัการ 

(๓) ผูอ้าํนวยการ 

(๔) รองผูอ้าํนวยการ 

(๕) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

(๖) ผูร้บัผดิชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดบัปฐมวยั 

(๗) ผูร้บัผดิชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดบัประถม 

(๘) ผูร้บัผดิชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดบัมธัยม 

(๙) ผูร้บัผดิชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดบัทุกระดบั (ระดบัอาชวีะ) 

(๑๐) ผูแ้ทนฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม (ระดบัอาชวีะ) 

(๑๑) ผูร้บัผดิชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดบัหมวดทุกหมวด (ระดบัอาชวีะ) 

(๑๒) ผูแ้ทนนกัเรยีนทุกระดบั (ระดบัอาชวีะ) 

(๑๓) ผูแ้ทนกรรมการโรงเรียน (ระดบัอาชวีะ) 



 

๒๙ 

 

ขอ้ ๖ กรรมการ (๑) และ (๒) เป็นกรรมการทปีรึกษา  กรรมการ (๓) หรอื (๔) เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง 

กรรมการ (๕) - (๑๓) เป็นคณะกรรมการจากการเลอืกสรร/แต่งตงั 

ขอ้ ๗ ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเป็นผูล้งนามแต่งตงัคณะกรรมการ 

ใหผู้อ้าํนวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียนปฏบิตัิ

หนา้ทเีป็นรองประธานคณะกรรมการ 

ขอ้ ๘ กรรมการตามขอ้ ๕ (๑) ถงึ (๓) หรอื (๔) พน้จากตาํแหน่งเมอืมคีาํสงัของมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอื  

มสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี  หรอื มลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา ใหพ้น้จากหนา้ทผูีร้บั

ใบอนุญาต หรอืผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรอื รองผูอ้าํนวยการ          

ขอ้ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามขอ้ ๕  (๔) ถงึ (๑๓) มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง ๓ ปี และอาจไดร้บัตาํแหน่งใหมอ่ีกได ้ 

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมอื 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู และคณะกรรมการพจิารณาถอดถอน 

ในกรณีทกีรรมการตามขอ้ ๕ (๔) ถงึ (๑๓) พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระใหม้กีารแต่งตงักรรมการแทนภายใน 

๓๐ วนั และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตงัมวีาระเท่ากบัวาระทเีหลอือยู่ของผูท้ตีนแทน 

ขอ้ ๑๐ การไดม้าซึงคณะกรรมการตามขอ้ ๕  (๔) ถึง (๑๓) ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ   

สรรหา คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

     

หมวด ๒ 

บทบาทหนา้ท ี

ขอ้ ๑๑ คณะกรรมการมบีทบาท หนา้ท ีความรบัผดิชอบดงันีคือ 

(๑) กาํหนดนโยบายของฝ่ายในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนที

ตอบสนองวสิยัทศัน ์    พนัธกจิ เป้าหมาย และสภาพความสาํเรจ็ของโรงเรียน 

(๒) กาํหนดระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายในฝ่าย 

(๓) กาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏทินิปฏบิตัิงานประจาํปีของฝ่าย 

(๔) ประสานความร่วมมอืจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชมุชนเพอืการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและมคุีณภาพ 

(๕) ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํดา้นการดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทกีาํหนดไวใ้นแผนงาน 

(๖) กาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่าย 

(๗) กาํกบัดูแลใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลและ

ปรบัปรุงการดาํเนินงานเพอืการประเมนิคุณภาพภายใน และภายนอก และการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

ภายในจากหน่วยงานตน้สงักดั 

(๘) ดาํเนินการจดัทาํรายงานประจาํปีของฝ่าย  



 

๓๐ 

 

(๙) ดาํเนินการตามทปีรากฏในระเบยีบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรยีนกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทขีอง

คณะกรรมการฝ่าย 

(๑๐) รายงานผลการปฏบิตัิงานและผลการดาํเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียนโดยเนน้ผลการ

พฒันาคุณภาพนกัเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน 

ขอ้ ๑๒ ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการฝ่าย อยา่งนอ้ยเดอืนละ ๑ ครงั 

   การดาํเนินการประชมุคณะกรรมการฝ่ายใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิีการทคีณะกรรมการกาํหนดโดยใหม้ี

กรรมการเขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทมีใีนขณะนนั 

   ใหป้ระธานคณะกรรมการฝ่าย รายงานผลการประชมุต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขนึไปภายใน ๗ วนันบัแต่วนัทมีี

การประชมุ 

 

หมวด ๓ 

การเพมิพูนประสทิธิภาพ 

ขอ้ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ายมหีนา้ทพีฒันาและฝึกอบรม คณะกรรมการใหเ้พมิพูนความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 

ทศันคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพอืใหป้ฏบิตัหินา้ทไีดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพทงัปจัจุบนัและอนาคต 

ขอ้ ๑๔ เพอืประโยชนใ์นการพฒันาคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานอาจกาํหนดใหม้กีารพฒันา

คณะกรรมการดงันี 

(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรมหรอืดูงาน 

(๒) การปฏบิตัิงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รยีน 

(๓) การปฏบิตัิงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้รียน 

(๔) การไปเพมิพูนความรูป้ระสบการณ์งานต่าง ๆ ดา้นการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน 

(๕)  การอืนใดทจีาํเป็นหรือเหมาะสมเพอืประโยชนใ์นการพฒันา 

กรณีของการฝึกอบรมหรอืการศึกษาต่อ หรอืวธิีการอืน ๆ ใหข้นึอยู่กบัลกัษณะหนา้ทขีองกรรมการแต่ละราย 

ขอ้ ๑๕ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรกัษาการตามระเบยีบนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๑ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยเรืองคณะกรรมฝ่ายสาํนักบริหาร - ธุรการสาํนักงาน 

 

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล มุง่สู่คุณภาพการจดัการศึกษาตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ จึงไดก้าํหนดระเบียบว่า

ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายสาํนกับริหาร - ธุรการสาํนกังาน ดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีเรียกว่า “ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” ว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายสาํนกั

บริหาร - ธุรการสาํนกังาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบยีบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี 

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี   

 “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงั

จากสงัฆมณฑลจนัทบุรีใหด้าํรงตาํแหน่งผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดม้าจาก

การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการที

กาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอืโรงเรยีนคาทอลกิ 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์  หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ 

พทัยา   

“คณะกรรมการบรหิารโรงเรียน”  หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทปีรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “คณะกรรมการโรงเรยีน” หมายความว่า คณะบุคคลทไีดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความวา่  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอื

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอืโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   



 

๓๒ 

 

 “ผูจ้ดัการ” หมายความวา่  ผูจ้ดัการโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรยีน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุร ีหรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอืโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “รองผูอ้าํนวยการ หมายความว่า รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา  

“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความวา่  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการฝ่ายสาํนกับรหิาร - ธุรการสาํนกังาน” หมายความว่า คณะบุคคลทไีดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บั

ใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการฝ่ายสาํนกับรหิาร – ธุรการสาํนกังาน 

  

ขอ้ ๔ ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนีและ

ใหม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาอนัอาจเกิดขนึจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี 

 

หมวด ๑ 

องคป์ระกอบ และสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๕ กรรมการฝ่ายสาํนกับริหาร - ธุรการสาํนกังานประกอบดว้ย 

(๑) ผูร้บัใบอนุญาต หรอืผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต 

(๒) ผูจ้ดัการ 

(๓) ผูอ้าํนวยการ 

(๔) รองผูอ้าํนวยการ 

(๕) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายสาํนกับริหาร - ธุรการสาํนกังาน 

(๖) หวัหนา้งานธุรการ 

(๗) ผูช่้วยงานธุรการ 

(๘) หวัหนา้งานสารบรรณ 

(๙) ผูช่้วยงานสารบรรณ 

(๑๐) หวัหนา้งานประชาสมัพนัธ ์

(๑๑) ผูช่้วยงานประชาสมัพนัธ ์

(๑๒) หวัหนา้งานวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพการศึกษา 



 

๓๓ 

 

(๑๓) ผูช่้วยงานวจิยัเพอืพฒันาคุณภาพการศึกษา 

(๑๔) หวัหนา้งานประกนัคุณภาพภายใน/ภายนอก 

(๑๕) ผูช่้วยงานประกนัคุณภาพภายใน/ภายนอก 

(๑๖) ผูร้บัผดิชอบงานเลขาประสานงาน (งบประมาณ / โครงการ) 

(๑๗) ผูร้บัผดิชอบงานมาตรฐานทไีดร้บัมอบหมาย 

(๑๘) ผูร้บัผดิชอบงานพฒันาบุคลากร 

(๑๙) ผูร้บัผดิชอบงานสารสนเทศ (web site/ วารสาร) 

ขอ้ ๖ กรรมการ (๑) ถงึ (๓) หรือ (๔) เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง กรรมการ (๕) - (๑๙) เป็นคณะกรรมการจาก

การเลอืกสรร/แต่งตงั 

ขอ้ ๗ ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน เป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการ 

ใหผู้อ้าํนวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียนปฏบิติั

หนา้ทเีป็นรองประธานคณะกรรมการ 

ขอ้ ๘ กรรมการตามขอ้ ๕ (๑) ถงึ (๓) หรอื (๔) พน้จากตาํแหน่งเมอืมคีาํสงัของมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอื  

มสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี  หรอืมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอืมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา ใหพ้น้จากหนา้ทผูีร้บั

ใบอนุญาต หรอืผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรอื รองผูอ้าํนวยการ          

ขอ้ ๙ คณะกรรมการตามขอ้ ๕  (๔) ถงึ (๑๙) มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง ๓ ปี และอาจไดร้บัตาํแหน่งใหมอ่ีกได ้ 

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมอื 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู และคณะกรรมการพจิารณาถอดถอน 

ในกรณีทกีรรมการตามขอ้ ๕ (๔) ถงึ (๑๙) พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระใหม้กีารแต่งตงักรรมการแทนภายใน 

๓๐ วนั และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตงัมวีาระเท่ากบัวาระทเีหลอือยู่ของผูท้ตีนแทน 

ขอ้ ๑๐ การไดม้าซงึคณะกรรมการ (๔) - (๑๙) ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา

คณะกรรมการฝ่ายสาํนกับริหาร – ธุรการสาํนกังาน 

 

หมวด ๒ 

บทบาทหนา้ท ี

ขอ้ ๑๑ คณะกรรมการมบีทบาท หนา้ท ีความรบัผดิชอบดงันีคือ 

(๑) กาํหนดนโยบายของฝ่ายในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาทตีอบสนองวสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย 

และสภาพความสาํเรจ็ของโรงเรียน 

(๒) กาํหนดระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายในฝ่าย 

(๓) กาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกจิกรรมต่าง ๆ และปฏทินิปฏบิตัิงานประจาํปีของฝ่าย 



 

๓๔ 

 

(๔) ประสานความร่วมมอืจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชมุชนเพอืการดาํเนินงานของฝ่ายให ้

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธิภาพและมคุีณภาพ 

(๕) ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํดา้นการดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทกีาํหนดไวใ้นแผนงาน 

(๖) กาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่าย 

(๗) กาํกบัดูแลใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลและ

ปรบัปรุงการดาํเนินงานเพอืการประเมนิคุณภาพภายใน และภายนอก และการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

ภายในจากหน่วยงานตน้สงักดั 

(๘) ดาํเนินการจดัทาํรายงานประจาํปีของฝ่าย  

(๙) ดาํเนินการตามทปีรากฏในระเบยีบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรยีนกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทขีอง

คณะกรรมการฝ่าย 

(๑๐) รายงานผลการปฏบิตัิงาน และผลการพฒันางานดา้นสาํนกับริหาร – ธุรการสาํนกังาน ต่อคณะกรรมการ

โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

ขอ้ ๑๒ ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการฝ่าย อยา่งนอ้ยเดอืนละ ๑ ครงั 

   การดาํเนินการประชมุคณะกรรมการฝ่าย ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบวธิีการทคีณะกรรมการกาํหนดโดยใหม้ี

กรรมการเขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทมีใีนขณะนนั 

    ใหป้ระธานคณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการประชมุต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขนึไปภายใน ๗ วนันบัแต่วนัทมีี

การประชมุ 

หมวด ๓ 

การเพมิพูนประสทิธิภาพ 

ขอ้ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ายมหีนา้ทพีฒันาและฝึกอบรม คณะกรรมการใหเ้พมิพูนความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 

ทศันคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพอืใหป้ฏบิตัหินา้ทไีดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพทงัปจัจุบนัและอนาคต 

ขอ้ ๑๔ เพอืประโยชนใ์นการพฒันาคณะกรรมการใหม้ปีระสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานอาจกาํหนดใหม้กีารพฒันา

คณะกรรมการดงันี 

(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรมหรอืดูงาน 

(๒) การปฏบิตัิงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบังานการประกนัคุณภาพสถานศึกษาดา้นสาํนกับรหิาร - ธุรการสาํนกังาน 

(๓) การปฏบิตัิงานดา้นสาํนกับริหาร - ธุรการสาํนกังาน 

(๔) การไปเพมิพูนความรูป้ระสบการณ์งานต่าง ๆ ดา้นสาํนกับรหิาร - ธุรการสาํนกังาน 

(๕) การอืนใดทจีาํเป็นหรือเหมาะสมเพอืประโยชนใ์นการพฒันา 

กรณีของการฝึกอบรมหรอืการศึกษาต่อ หรอืวธิีการอืน ๆ ใหข้นึอยู่กบัลกัษณะหนา้ทขีองกรรมการแต่ละราย 

ขอ้ ๑๕ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรกัษาการตามระเบยีบนี 

 

 

 



 

๓๕ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบริการและกจิการนักเรียน 

 

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล มุง่สู่คุณภาพการจดัการศึกษาตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ จึงไดก้าํหนดระเบียบว่า

ดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน ดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีเรียกว่า “ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการฝ่ายบริการและ

กิจการนกัเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบยีบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี 

 “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงั

จากสงัฆมณฑลจนัทบุรีใหด้าํรงตาํแหน่งผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลทไีดม้าจากการ

สรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีตามระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และวธิีการทีกาํหนดไว ้

โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี 

 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ 

พทัยา   

“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์หรือ โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ 

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์หรือ โรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์หรือ 

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   



 

๓๖ 

 

“ผูจ้ดัการ” หมายความว่า ผูจ้ดัการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลิก สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ 

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์หรือ โรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“รองผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์หรือ โรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา  

“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความวา่  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุร ีหรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

  “คณะกรรมการฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากประธาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียน 

ขอ้ ๔ ใหค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนีและ

ใหม้อีาํนาจพจิารณาวนิิจฉยัปญัหาอนัอาจเกิดขนึจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี 

 

หมวด ๑ 

องคป์ระกอบ และสมาชิกภาพ 

ขอ้ ๕ กรรมการฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียนประกอบดว้ย 

(๑) ผูร้บัใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต 

(๒) ผูจ้ดัการ 

(๓) ผูอ้าํนวยการ 

(๔) รองผูอ้าํนวยการ 

(๕) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียน 

(๖) ผูร้บัผดิชอบงานบริการและกิจการนกัเรียนระดบัปฐมวยั 

(๗) ผูร้บัผดิชอบงานบริการและกิจการนกัเรียนระดบัประถม 

(๘) ผูร้บัผดิชอบงานบริการและกิจการนกัเรียนระดบัมธัยม 

(๙) ผูร้บัผดิชอบงานบริการและกิจการนกัเรียนระดบัอาชวีะ 

ขอ้ ๖ กรรมการ (๑) ถงึ (๓) หรือ (๔) เป็นคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง กรรมการ (๕) - (๙) เป็นคณะกรรมการจากการ

เลอืกสรร/แต่งตงั 
 
 



 

๓๗ 

 

ขอ้ ๗ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการ 

ใหผู้อ้าํนวยการ เป็นประธานคณะกรรมการ และผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียนปฏิบตัิ

หนา้ทเีป็นรองประธานคณะกรรมการ 

ขอ้ ๘ กรรมการตามขอ้ ๕ (๑) ถงึ (๓) หรือ (๔) พน้จากตาํแหน่งเมอืมคีาํสงัของมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ  หรือ 

มสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี  หรือ มลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือมูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก พทัยา ใหพ้น้จากหนา้ทีผูร้บั

ใบอนุญาต หรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรือ รองผูอ้าํนวยการ          

ขอ้ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามขอ้ ๕  (๔) ถงึ (๙) มวีาระการดาํรงตาํแหน่ง ๓ ปี และอาจไดร้บัตาํแหน่งใหม่อีกได ้  

นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมอื 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีครู และคณะกรรมการพจิารณาถอดถอน 

ในกรณีทกีรรมการตามขอ้ ๕ (๔) ถงึ (๙) พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระใหม้กีารแต่งตงักรรมการแทน 

ภายใน ๓๐ วนั และใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตงัมวีาระเท่ากบัวาระทเีหลอือยู่ของผูท้ตีนแทน 

ขอ้ ๑๐ การไดม้าซงึคณะกรรมการตามขอ้ ๕  (๔) ถงึ (๙) ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิีการสรรหา

คณะกรรมการบริการและกิจการนกัเรียน 

     

หมวด ๒ 

บทบาทหนา้ท ี

ขอ้ ๑๑ คณะกรรมการมบีทบาท หนา้ท ีความรบัผดิชอบดงันีคือ 

(๑) กาํหนดนโยบายของฝ่ายในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาดา้นงานบริการและกิจการนกัเรียนของ

นกัเรียนทตีอบสนองวสิยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และสภาพความสาํเร็จของโรงเรียน 

(๒) กาํหนดระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ภายในฝ่าย 

(๓) กาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏทินิปฏบิตัิงานประจาํปีของฝ่าย 

(๔) ประสานความร่วมมอืจากบุคคล  หน่วยงาน  องคก์รต่าง ๆ  และชุมชนเพือการดาํเนินงานบริการและ

กิจการนกัเรียนใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและมคุีณภาพ 

(๕) ใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํดา้นการดาํเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ ทกีาํหนดไวใ้นแผนงาน 

(๖) กาํกบัดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่าย 

(๗) กาํกบัดูแลใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในของฝ่าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ

ปรบัปรุงการดาํเนินงานเพอืการประเมนิคุณภาพภายใน และภายนอก และการไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน

ภายในจากหน่วยงานตน้สงักดั 

(๘) ดาํเนินการจดัทาํรายงานประจาํปีของฝ่าย  

(๙) ดาํเนินการตามทีปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีของ

คณะกรรมการฝ่าย 



 

๓๘ 

 

(๑๐) รายงานผลการปฏบิตัิงานและผลการดาํเนินงานบริการและกิจการนกัเรียนโดยเนน้ผลการพฒันาคุณภาพ

นกัเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน 

ขอ้ ๑๒ ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการฝ่าย อย่างนอ้ยเดอืนละ ๑ ครงั 

   การดาํเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่าย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีการทีคณะกรรมการกาํหนดโดยใหม้ี

กรรมการเขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่ากึงหนึงของจาํนวนกรรมการทมีใีนขณะนนั 

    ใหป้ระธานคณะกรรมการฝ่าย รายงานผลการประชมุต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือขนึไปภายใน ๗ วนันบัแต่วนัที

มกีารประชมุ 

 

หมวด ๓ 

การเพมิพูนประสทิธิภาพ 

ขอ้ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่าย มหีนา้ทพีฒันาและฝึกอบรม คณะกรรมการใหเ้พมิพูนความรูค้วามสามารถ ทกัษะ 

ทศันคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพอืใหป้ฏบิตัิหนา้ทไีดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพทงัปจัจุบนัและอนาคต 

ขอ้ ๑๔ เพือประโยชน์ในการพฒันาคณะกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอาจกําหนดใหม้ีการพฒันา

คณะกรรมการดงันี 

(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรมหรือดูงาน 

(๒) การปฏบิตัิงานวจิยัทเีกียวขอ้งกบังานบริการและกิจการนกัเรียน 

(๓) การปฏบิตัิงานดา้นบริการและกิจการนกัเรียน 
(๔) การไปเพมิพูนความรูป้ระสบการณ์งานต่าง ๆ ดา้นงานบริการและกิจการนกัเรียน 

(๕)  การอืนใดทจีาํเป็นหรือเหมาะสมเพอืประโยชนใ์นการพฒันา 

กรณีของการฝึกอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวธิีการอืน ๆ ใหข้นึอยู่กบัลกัษณะหนา้ทขีองกรรมการแต่ละราย 

ขอ้ ๑๕ ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรกัษาการตามระเบยีบนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๙ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยเรืองการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา 

 

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใหเ้กิด

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล มุง่สู่คุณภาพการจดัการศึกษาตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ จึงไดก้าํหนดระเบียบว่า

ดว้ยเรืองการบริหารงานบุคคลดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑  ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 

๒๕๕๓” 
ขอ้ ๒  ระเบียบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบียบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิระเบยีบอืน ๆ ทขีดักบัระเบยีบนี 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี 

“คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลจทับุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจาก  

สงัฆมณฑลจนัทบุรีใหด้าํรงตําแหน่งผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้ ํานวยการ โรงเรียนใน

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

“คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดม้าจากการ 

สรรหาของคณะกรรมการกลุม่โรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรีตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการทีกาํหนดไวโ้ดย

คณะกรรมการกลุม่โรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

“โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะหเ์ด็ก 

พทัยา 
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 

“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 
“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 



 

๔๐ 

 

“ผูจ้ดัการ” หมายความว่า  ผูจ้ดัการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 
“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลิก สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 
“รองผูอ้าํนวยการ หมายความว่า รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 
“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความว่า  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 

“ครู” หมายความว่า ครูโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดั

มสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธสิงเคราะหเ์ดก็ พทัยา 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่าบุคคลททีาํหนา้ทอีืนๆ ในโรงเรียนตามพระราชบญัญตัิ 

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกเวน้ครู  ลูกจา้งประจาํ และลูกจา้งชวัคราว  

 

หมวด ๑ 

บททวัไป 

ขอ้ ๕  การเรียกรอ้งหรือการไดม้าซึงสิทธิหรือประโยชนต์ามระเบียบนีไม่เป็นการตดัสิทธิหรือประโยชนท์ีครู และ

บุคลากรทางการศึกษา พงึไดต้ามกฎหมายอืน 

ขอ้ ๖  ใหผู้ร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตครู และบุคลากรทางการศึกษา ตกลงจ่ายและรบัเงนิเดือนหรือค่า

สอนไม่ตํากว่าอ ัตราตามทีทางราชการกําหนดหรือ ตามระเบียบว่าดว้ย บญัชีเงินเดือนโรงเรียนคาทอลิกสงัก ัด        

สงัฆมณฑลจนัทบุร ี
ขอ้ ๗  การขอแต่งตงัหรือบรรจุครูตอ้งมสีญัญาต่อกนัระหว่างผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตกบัครู และ

บุคลากรทางการศึกษา โดยจะกาํหนดระยะเวลาการจา้งไมไ่ด ้เวน้แต่ครูทเีป็นชาวต่างประเทศ และครูอตัราจา้ง 

ขอ้ ๘  ผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต จะหกัเงนิเดอืน ค่าสอน ค่าทาํงานลว่งเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุดและ

ค่าทาํงานลว่งเวลาในวนัหยุดไมไ่ด ้เวน้แต่หกัเพอืปฏบิตัิตามระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองการทาํงานของครูใหญ่และครู

โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 

 

 



 

๔๑ 

 

หมวด ๒ 

ความประพฤต ิและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 
ขอ้ ๙  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผูใ้หก้ารศึกษาอบรม จึงตอ้งประพฤติตนเป็นแบบฉบบัทดีแีก่นกัเรียนในทุก

สถานทแีละทุกโอกาส 
ขอ้ ๑๐  ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึเป็นผูศ้รทัธา และปฏบิตัิตามหลกัศาสนาทตีนนบัถอือย่างสมาํเสมอพรอ้มทงั

เคารพและใหเ้กียรติศาสนาอืน 
ขอ้ ๑๑  ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบตัิตนตามระเบียบคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ้ ๑๒  ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึแต่งกายใหเ้รียบรอ้ย และถูกตอ้งตามระเบยีบของโรงเรียน 

ขอ้ ๑๓  ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึปฏบิตัิตนต่อบุคคลอืนอย่างสุภาพชน และไม่ร่วมมอืกบัผูอ้ืนโดยใชอ้าํนาจ

หนา้ทเีพอืประโยชนอ์นัมชิอบดว้ยกฎหมาย 

ขอ้ ๑๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงละเวน้จากการใชอ้าํนาจ และหนา้ทีในทางทีผิด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
ขอ้ ๑๕  ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึส่งเสริม หรือสนบัสนุน ใหเ้กิดบรรยากาศแห่งความรกั ความสามคัคีและ

ความมรีะเบยีบวนิยัในโรงเรียนและชมุชน 

ขอ้ ๑๖  ความประพฤติททีางโรงเรียนถอืว่าเป็นความผดิรา้ยแรง 

(๑๖.๑) การกระดา้งกระเดอืงต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(๑๖.๒) ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพของมนึเมาจนเป็นเหตุใหแ้สดงกิริยาอาการทไีมส่ามารถ ครองสติได ้

(๑๖.๓) เป็นผูห้มกมุน่ในการพนนั มหีนีสนิรุงรงั หรือกระทาํผดิทางอาญา 

(๑๖.๔) ประพฤติทางชูส้าว หรือประกอบอาชพีทไีมเ่หมาะสมกบัสภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

หมวด ๓ 

หนา้ทพีนืฐานของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามทีไดร้บัมอบหมาย 

หนา้ทีครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปกครองนักเรียนและหนา้ทีการสอน 

ขอ้ ๑๗ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึมคีวามรกัความเมตตาต่อนกัเรียน เสมอืนบดิามารดามต่ีอบุตร 

ขอ้ ๑๘  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมหีนา้ทอีบรมสงัสอนนกัเรียนใหม้คีวามประพฤติเรียบรอ้ย มมีารยาทดี

งาม มคีวามตงัใจศึกษาเลา่เรียนทงัประพฤติปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของโรงเรียน 

ขอ้ ๑๙ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมหีนา้ทร่ีวมกนัในการควบคุมดูแลนกัเรียนใหอ้ยู่ในระเบยีบแถว 

ขอ้ ๒๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีจะเขา้สอนในคาบเรียนต่อไปหลงัจากเวลาพกั ใหค้วบคุมดูแลความเป็น

ระเบยีบเรียบรอ้ยของนกัเรียนส่วนครูอืนๆ ใหป้ระจาํอยู่ในททีไีดร้บัมอบหมาย 

ขอ้ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูส้อนจะอนุญาตใหน้กัเรียนทีขาดเรียน หรือมาสายเขา้หอ้งเรียนได ้เมอืมี

ใบอนุญาตเขา้หอ้งเรียนจากครู และบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ขอ้ ๒๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึควบคุมดูแลนกัเรียนในหอ้งเรียนใหอ้ยู่ในระเบยีบวนิยัเสมอ 



 

๔๒ 

 

ขอ้ ๒๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึดูแลเอาใจใส่ และรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบุคคล เพือแกไ้ขหรือปรบัปรุงใหด้ี

ยงิขนึ 
ขอ้ ๒๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึสาํรวจเวลาเรียนของนกัเรียนทุกครงัทีเขา้สอน นกัเรียนทีมาสาย ป่วย ลา 

ขาดเรียนเป็นประจาํ ใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาติดตามและรายงานผลใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ เพือดาํเนินการ

ช่วยเหลอืและแกไ้ขต่อไป 
ขอ้ ๒๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พงึตรวจตรามใิหน้กัเรียนนาํ หรือพกพาอาวุธ สอืลามก สงิเสพติด และสงิทไีม่

เหมาะสมอืนๆ เขา้มาในโรงเรียน 

ขอ้ ๒๖ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงเอาใจใส่ปลูกฝงันกัเรียนใหร้กัษาความสะอาดเรียบรอ้ยของสมดุทาํงาน 

หอ้งเรียน สงิแวดลอ้มในโรงเรียน และอนามยัทวัไปของนกัเรียนเป็นประจาํทุกวนั โดยเฉพาะอย่างยงิการแต่งกาย และ

ทรงผมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของโรงเรียน 

ขอ้ ๒๗ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตอ้งไมล่ะทงิหอ้งเรียน และใหน้กัเรียนอยู่ตามลาํพงัโดยพลการ เมอืครู และ

บุคลากรทางการศึกษามกีิจธุระจาํเป็นตอ้งออกจากหอ้งเรียนตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรือ ผูท้ไีดร้บัมอบหมาย 

ทราบเพอืส่งครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปแทน (ระเบยีบฝ่ายวชิาการ) 

ขอ้ ๒๘ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมม่สีทิธิไลน่กัเรียนออกจากหอ้งเรียน ในกรณีทนีกัเรียนทาํผดิรา้ยแรง หรือก่อ

ความไมส่งบในหอ้งเรียน ตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ หรือฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทราบ 

ขอ้ ๒๙ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพึงบนัทึกความประพฤติของนกัเรียนในชนัเรียนของตนในสมดุบนัทึก

ความประพฤติ 
ขอ้ ๓๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พงึร่วมมอืประสานงานกบัหน่วยงานอืนเพอืการปกครองและอบรมนกัเรียนให ้

เกิดประสทิธิผลดยีงิขนึ 
ขอ้ ๓๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงทาํหนา้ทีครูเวรดว้ยความเสียสละ ตามทีทางโรงเรียนมอบหมายและ       

จดบนัทกึรายวนัเหตุการณ์ทเีกิดขนึ 
ขอ้ ๓๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พงึปฏบิตัิตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการลงโทษนกัเรียน หรือ

นกัศึกษา 

ขอ้ ๓๓ ครูประจําชนัมีหนา้ทีทาํบญัชีเรียกชือ สมุดวดัผล สมดุรายงานประจําตวันกัเรียนและเอกสารต่างๆ ให ้

เรียบรอ้ย และเป็นปจัจุบนั 
ขอ้ ๓๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงควบคุม ตรวจการทดสอบดว้ยตนเอง กรอก และรวมคะแนนใหเ้ป็นไป

อย่างละเอียดถถีว้น ถูกตอ้ง ยุติธรรม เรียบรอ้ย และใหถ้ือว่าการวดัผลการเรียนของนกัเรียนตามวตัถุประสงคเ์ป็น

หนา้ทอีนัสาํคญัยงิ 
ขอ้ ๓๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงสาํนึกว่าการสอนวิชาการเป็นหนา้ทีทีสาํคญัของครู ฉะนนั ใหค้รู และ

บุคลากรทางการศึกษาเตรียมการสอนทุกวนั โดยบนัทกึการสอนลว่งหนา้ เขา้สอนใหต้รงตามเวลา และทาํการสอนอย่าง

เต็มท ีใหก้ารบา้นอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถงึวชิาอืนๆ และวนัหยุดดว้ย ส่วนการตรวจและแกก้ารบา้นของนกัเรียนตอ้ง

ไดร้บัการเอาใจใส่อย่างด ีและสมาํเสมอ 
 



 

๔๓ 

 

ขอ้ ๓๖ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึปฏบิตัิขณะทาํการสอนดงันี 

(๓๖.๑) ใหย้นืขณะทาํการสอน 

(๓๖.๒) เมอืสงังานนกัเรียนแลว้ควรเดนิตรวจเพอืแกไ้ข แนะนาํ หรือชแีจงใหน้กัเรียนทยีงัไมเ่ขา้ใจ 

(๓๖.๓) ดูแลนกัเรียนใหอ้ยู่ในบรรยากาศการเรียนการสอน 

(๓๖.๔) จดัใหน้กัเรียนมงีานทาํอยู่เสมอ เพอืฝึกทกัษะการเรียนรู ้และรกัษาระเบยีบวนิยัในชนัเรียน 

(๓๖.๕) ส่งเสริม และปลูกฝงัใหน้กัเรียนรูจ้กัรกัษา อุปกรณ์ เครืองใช ้สอืการสอน ในหอ้งเรียน อยู่เสมอ 

(๓๖.๖)  ใหก้ารดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนทีเรียนอ่อน และส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนทีเรียนดี มคีวามสามารถ

พเิศษใหด้มีากยงิขนึ 
(๓๖.๗) เอาใจใส่ และกวดขนัเรืองลายมอื ปลูกฝงันิสยัการมรีะเบยีบเรียบรอ้ยในการทาํงานของนกัเรียน 

ขอ้ ๓๗ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงเอาใจใส่ในการเรียน การสอนอย่างเต็มที โดยไม่ทาํงานส่วนตัว  

รบัประทานอาหาร ดมืเครืองดมื อ่านหนงัสอืพมิพ ์หรือใชเ้ครืองมอืสอืสารเพอืกิจส่วนตวัในขณะปฏบิตัิหนา้ท ี

ขอ้ ๓๘ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พงึอยู่ทหีอ้งพกัครูเตรียมการสอน ตรวจแกส้มดุงานของนกัเรียนหรือทาํงาน

ตามทไีดร้บัมอบหมาย 
ขอ้ ๓๙ หอ้งพกัครูเป็นหอ้งทาํงานโดยส่วนรวมของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉะนนัครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาพงึรกัษาความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย ความสงบเงยีบ ไมค่วรสนทนา ส่งเสยีงดงั หรือนาํของมารบัประทาน 

ขอ้ ๔๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึใหค้วามช่วยเหลอืเพอืนครู และบุคลากรทางการศึกษาดว้ยกนั และมหีนา้ที

เขา้สอนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาทขีาดตามทผูีอ้าํนวยการหรือผูท้ไีดร้บัมอบหมาย เหน็สมควร 

ขอ้ ๔๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพงึตงัใจคน้ควา้หาความรู ้รวมทงัเทคนิคในการสอนเพิมเติมอยู่เสมอ เพือให ้

การสอนของตนมปีระสทิธิผล และประสทิธิภาพยงิขนึ ทงัยงัเป็นการพฒันาวชิาชพีของตน 

 

หมวด ๔ 

กาํหนดเวลา วนัหยุด และการขอลา 

ขอ้ ๔๒ กาํหนดเวลาทํางานปกติของโรงเรียน มดีงันี 

(๔๒.๑) เวลาทโีรงเรียนเปิดสอนตามทไีดร้บัอนุญาต 
(๔๒.๒) เวลาทโีรงเรียนกาํหนดใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษามาปฏบิตัิของโรงเรียนในระหว่างวนัหยุด 

๑)  ใหค้รูผลดัเปลยีนกนัทาํหนา้ทคีรูเวร 

๒) ประชมุหรืออบรมเพอืพฒันาการเรียนการสอน 

๓) จดัทาํกิจกรรมต่างๆ ทเีกียวกบักระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตร 

๔) ปฏบิตัิงานเพอืเตรียมการสอนเป็นเวลาไมเ่กิน ๑๕ วนั ก่อนวนัเปิดภาคเรียนของปีการศึกษาใหม ่

๕) ใหม้าสอนชดเชย 

ขอ้ ๔๓ ชวัโมงสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

(๔๓.๑) ผูอ้าํนวยการ สอนไมเ่กิน ๔ ชวัโมง/สปัดาห ์

(๔๓.๒) ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ สอนไมเ่กิน ๖ ชวัโมง/สปัดาห ์



 

๔๔ 

 

(๔๓.๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดบัปฐมวยั  สอนไมเ่กิน ๒๕ ชวัโมง/สปัดาห ์

(๔๓.๔) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดบัประถมศึกษา สอนไมเ่กิน ๒๕ ชวัโมง/สปัดาห ์

(๔๓.๖) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ สอนไมเ่กิน ๒๒ ชวัโมง/สปัดาห ์

(๔๓.๗) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายขนึไป สอนไมเ่กิน ๒๐ ชวัโมง/สปัดาห ์

(๔๓.๘) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดบั ปวช. ปวท. ปวส. สอนไมเ่กิน ๒๐ ชวัโมง/สปัดาห ์

ชวัโมงสอนขา้งตน้ไมร่วมถงึเวลาในการเตรียมการสอน ตรวจงาน ประเมนิผลงาน หรือหนา้ททีตีอ้งปฏบิตัิตาม

ขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ขอ้ ๔๔ เวลาพกั 
เวลาพกัของครู และบุคลากรทางการศึกษาใหถ้อืตามระเบยีบปฏบิตัิของโรงเรียน 

ขอ้ ๔๕ วนัหยุดของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

(๔๕.๑) วนัหยุดประจาํสปัดาห ์ตามทไีดร้บัอนุญาต 

(๔๕.๒) วนัหยุดภาคเรียน 

(๔๕.๓) วนัหยุดตามคาํสงั หรือประกาศของทางราชการ 

(๔๕.๔) วนัหยุดตามประเพณี 

(๔๕.๕) วนัทโีรงเรียนสงัใหห้ยุดเรียน 

ขอ้ ๔๖ การหยุดพกัผ่อนประจาํปี 

วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีของครู และบุคลากรทางการศึกษาถอืวนัหยุดปิดภาคเรียนตามทโีรงเรียนกาํหนด 

ขอ้ ๔๗ การลาป่วย 

(๔๗.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตอ้งแจง้การป่วยใหท้างโรงเรียนทราบโดยเร็วทสุีด 

และยนืขอลาป่วยในวนัแรกทมีาทาํงานต่อผูอ้าํนวยการ และผูอ้าํนวยการใหย้นืขอลาป่วยต่อผูจ้ดัการ 

(๔๗.๒) ในกรณีทป่ีวยตงัแต่ ๓ วนัทาํงานขนึไป ครู และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยข์อง

แพทยแ์ผนปจัจุบนัชนัหนึง หรือของสถานพยาบาลราชการ 

(๔๗.๓) ในรอบปีการศึกษาหนึง ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถลาป่วยไดด้งันี 

๑)  กรณีเจ็บป่วยธรรมดา ใหล้าไดไ้มเ่กิน ๑๕ วนัทาํงาน 

๒) กรณีการเจ็บป่วยทตีอ้งรกัษาตวัในโรงพยาบาล ใหล้าไดไ้มเ่กิน ๖๐ วนัทาํงาน 

ขอ้ ๔๘ การลาคลอด 

(๔๘.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามสีทิธิลาคลอดครรภห์นึงไมเ่กิน ๔๕ วนั (โดยไมถ่อืเป็นวนัลาป่วย) 

(๔๘.๒) ในการลาคลอด ครู และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งส่งใบลาลว่งหนา้ หรือส่งในวนัคลอด 

(๔๘.๓) ในกรณีทไีมไ่ดล้าก่อนคลอด ใหแ้จง้การลาภายใน ๓ วนั 

ขอ้ ๔๙ การลากจิ 

(๔๙.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามสีทิธิลากิจไดไ้มเ่กิน ๑๐ วนั ในหนึงปีการศึกษา 

(๔๙.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งยนืใบลากิจลว่งหนา้อย่างนอ้ย ๑ วนั ในกรณีจาํเป็นทีไม่สามารถ

ยนืไดต้อ้งแจง้การลาใหโ้รงเรียนทราบโดยเร็วทสุีด 



 

๔๕ 

 

ขอ้ ๕๐ การลาเพอืรบัราชการทหาร 

(๕๐.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามสีทิธิลาเพอืรบัราชการทหาร เพอืฝึกวชิาทหาร หรือเพือทดลองความ

พรงัพรอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารไดไ้มเ่กิน ๖๐ วนั โดยยนืลาต่อโรงเรียนลว่งหนา้ หลงัรบัหมายเรียก

ภายใน ๓ วนั 
(๕๐.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษามสีทิธิไดร้บัค่าจา้งปกติตามจาํนวนวนัลาทปีรากฏตามหมายของราชการ

ทหาร 
(๕๐.๓) ในกรณีทคีรู และบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัมอบหมายของราชการทหารใหเ้ขา้รบัราชการเกิน ๖๐ 

วนั ครูจะไมไ่ดร้บัค่าจา้งในส่วนทเีกินจาก ๖๐ วนั 

ขอ้ ๕๑ การลาเพอืฝึกอบรมระหวา่งปิดภาคเรียน 

(๕๑.๑) ในระหว่างปิดภาคเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามสีิทธิไดร้บัอนุญาตใหไ้ปศึกษาต่อเพิมเติม 

หรือรบัการฝึกอบรมในวชิาทเีป็นประโยชนต่์องานทคีรู และบุคลากรทางการศึกษาปฏบิตัิตามทผูีร้บัใบอนุญาตอนุมตัิ 

(๕๑.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะตอ้งยืนเรืองขออนุญาตไปศึกษาต่อเพิมเติมล่วงหนา้ก่อนปิดภาค

เรียนหรือก่อน 1 เดอืน โดยระบุจาํนวนวนัลาอย่างชดัเจนและไมเ่กิน ๓๐ วนั 

(๕๑.๓) เมือพน้เวลาอบรมนีแลว้ ผูร้บัใบอนุญาตอาจสงัใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิงานของ

โรงเรียนเป็นการทดแทนงานทมีไิดป้ฏบิตัิระหว่างปิดภาคเรียนได ้

ขอ้ ๕๒ การลาอปุสมบทหรือประกอบพธีิฮจัย ์

(๕๒.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทไีมเ่คยอุปสมบท หรือประกอบพธิีฮจัย ์และสอนในโรงเรียนมาแลว้ไม่

นอ้ยกว่า 3 ปี มสีทิธิลาไดไ้มเ่กิน ๑๒๐ วนั โดยไดร้บัเงนิเดอืนตามปกต ิ

(๕๒.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตอ้งยนืใบลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจัยล์่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า ๓ 

เดอืน และในกรณีทโีรงเรียนยงัหาครูแทนไมไ่ด ้โรงเรียนอาจยบัยงัการลานนัไวก่้อนเพอืใหล้าในปีต่อไปได ้
ขอ้ ๕๓ การแจง้การลา 

เมอืมเีหตุจาํเป็นตอ้งขอลาหยุดงาน สาํหรบัผูอ้าํนวยการใหย้นืต่อผูจ้ดัการ แต่ถา้เป็นผูช่้วยผูอ้าํนวยการ หรือ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหย้นืใบลาต่อผูอ้าํนวยการ 

ขอ้ ๕๔ การนับวนัลา 

(๕๔.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทมีาทาํงานสาย หรือกลบัก่อนเวลา รวม 5 ครงั โรงเรียนถอืว่าเป็นการ

ลากิจ 1 วนั 
(๕๔.๒) ใหน้บัวนัหยุดทคีนัระหว่างวนัลาเป็นวนัลาดว้ย ยกเวน้การลาป่วย 

(๕๔.๓) ในกรณีทคีรูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถทาํงานไดเ้นืองจากประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 

เนืองจากการทาํงานใหโ้รงเรียนซงึมสีาเหตุจากงานโดยตรง ไมถ่อืเป็นวนัลาป่วยของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

(๕๔.๔) การมาทาํงานสาย หรือกลบัก่อนเวลา โดยไมไ่ดร้บัอนุญาตถอืเป็นความบกพร่องต่อหนา้ท ี

 

 

 



 

๔๖ 

 

หมวดที ๕ 

เรือง เงนิเดือน การพจิารณาความดีความชอบ 

สวสัดิการและการสงเคราะหอ์นื ๆ 

ขอ้ ๕๕  การสรรหา  การบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษา และเงนิเดือน 

(๕๕.๑) โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี สรรหาบุคลากรตามคุณสมบตัิ และความสามารถที

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นครูในรูปแบบและวธิีการทเีหมาะสมโดยมขีนัตอนดงันี 

(๕๕.๑.๑) จดัใหม้คีณะกรรมการสรรหา และคดัเลอืกครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่าง

ชดัเจน 

(๕๕.๑.๒) จดัใหม้ีการประกาศวุฒิการศึกษาและคุณสมบตัิของครู และบุคลากรทางการศึกษาที

ตอ้งการรบั 

(๕๕.๑.๓) จดัใหม้กีารคดัเลอืก ทดสอบความรูพ้ืนฐานในรายวิชาเอกและทีเกียวขอ้งกบัหนา้ทีหรือ

ตาํแหน่งงาน 

(๕๕.๑.๔)  จดัใหม้กีารสมัภาษณ์และตรวจสอบประวตัิก่อนเขา้สู่การทดลองงาน 

(๕๕.๑.๕) จดัใหม้ทีดลองงานและประเมนิครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วนัก่อน

ทาํการพจิารณาบรรจุเขา้เป็นครูตามระเบยีบราชการ และระหว่างทดลองงานจดัทาํสญัญา

จา้งพเิศษเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจ่ายค่าตอบแทนตามวุฒกิารศึกษา 

(๕๕.๒)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไดร้บัเงนิเดอืนประจาํวุฒติามอตัราทีโรงเรียนบรรจุ  และจะไดร้บั

เงนิเดอืน  แต่ละเดอืนอย่างชา้ภายในวนัท ี๓  ของเดอืนถดัไป 

(๕๕.๓)  เงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามวุฒิการศึกษาทีโรงเรียนคาทอลิกสงักดั        

สงัฆมณฑลจนัทบุรีกาํหนด และสอดคลอ้งกบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการหรือค่าแรงขนัตาํทกีาํหนด 

(๕๕.๔) การปรบัฐานเงนิเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาเมอืมกีารประกาศขนึเงนิเดือนขา้ราชการตอ้ง

ไดร้บัการพจิารณาและประกาศใชเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการ รสจ. 

ขอ้ ๕๖  การปรบัวฒุิเงนิเดือน 

(๕๖.๑) ไดร้บัการอนุมตัิเหน็ชอบจากผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(๕๖.๒)  เป็นไปตามตาํแหน่ง  หรืออตัราททีางโรงเรียนกาํหนดและ ตามระเบียบของโรงเรียนคาทอลกิสงักดั 

สงัฆมณฑลจนัทบุร ี

(๕๖.๓) เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาทมีคุีณภาพ  และร่วมมอืกบัผูบ้ริหารอย่างด ี

(๕๖.๔) การปรบัวุฒสูิงกว่าปริญญาตรีจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาจากผูบ้ริหาร อนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน

เรียนว่าเป็นวุฒแิละสาขาวชิาตามความตอ้งการของโรงเรียนซงึสามารถอนุญาตใหป้รบัวุฒกิารศึกษาไดเ้มอืเรียนจบ 

(๕๖.๕) ทางโรงเรียนจะปรบัเงนิเดือนตามวุฒิใหม่ ตามระเบียบว่าดว้ยบญัชีเงินเดือนโรงเรียนคาทอลิก

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

(๕๖.๖) การปรบัเงนิเดือนตามวุฒิใหม่ ทางโรงเรียนจะพิจารณาและอนุมตัิในเดือนเมษายน  โดยครู และ

บุคลากรทางการศึกษาตอ้งยนืแบบคาํรอ้งขอปรบัวุฒพิรอ้มเอกสารประกอบแสดงวุฒิการศึกษาใหม่ก่อนการพิจารณา



 

๔๗ 

 

อนุมตัิเป็นเวลา ๑ เดอืนและโรงเรียนสามารถขอใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาทาํงานแสดงศกัยภาพและคุณภาพ

ตามวุฒใิหมป่ระกอบการพจิารณา 

ขอ้ ๕๗  การขึนขนัเงนิเดือนประจาํปี 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยบญัชเีงนิเดอืน โรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

(๔๗.๑) โรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีมกีารพจิารณาคุณภาพการปฏบิตัิหนา้ทแีละพจิารณาขนึขนั

เงนิเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกปีการศึกษา จะพิจารณาและอนุมตัิภายในเดือนมถิุนายน โดยใหแ้ต่ละ

โรงเรียนประเมนิการปฏบิตัิหนา้ทขีองครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑแ์ละเครืองมอืทโีรงเรียนจดัทาํขนึ  หรือ

ใชเ้ครืองมอืทคีณะกรรมการ รสจ. จดัทาํขนึ โดยแจง้หวัขอ้และวธิีการประเมนิทใีชใ้หค้รูทราบลว่งหนา้ 

(๕๗.๒)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไดร้บัการขนึเงนิเดอืนเมอืทาํการสอน หรือปฏบิตัิงานในสถานศึกษา 

ไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี   ครูทีประพฤติผิดระเบียบโรงเรียนในเรืองการทุจริตหรือความผิดรา้ยแรงหรือประพฤติผิด

จรรยาบรรณวชิาชพีจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาขนึเงนิเดอืน 

(๕๗.๓)  โรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใชผ้งับญัชเีงนิเดอืน  ขนัละ ๓๐๐ บาทซงึสอดคลอ้งและ

สมัพนัธก์บัอตัราเงนิเดอืนทรีาชการประกาศใช ้ซงึจดัทาํผงัไวท้ลีะครึงขนั การขนึเงนิเดอืนสามารถเทยีบขนัทีแสดงไวใ้น

ผงับญัช ีทงันีไดก้าํหนดใหแ้ต่ละวุฒกิารศึกษามเีพดานเงนิสูงสุดตามทกีาํหนดคือ ระดบัตาํกว่าปริญญาตรี ขนัสูงสุดคือ

ขนัท ี๔๕ ระดบัปริญญาตรี ขนัสูงสุดคือขนัท ี๕๐ ปริญญาโทขนัสูงสุดคือ ขนัที ๕๐ และปริญญาเอกขนัสูงสุดคือขนัท ี

๕๕  หรือตามท ีรสจ. กาํหนด 

กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาททีาํงานครบ ๓ ปีขนึไปในการพจิารณาขนึเงนิเดือนจะมค่ีาประสบการณ์

วชิาชพีเพมิใหต้ามท ีรสจ.กาํหนด 

(๕๗.๔)  การเปลยีนแปลงขนัและผงับญัชีเงนิเดือนจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รสจ. 

และสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
(๕๗.๕)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาทยีงัไมไ่ดร้บัการบรรจุครูตามระเบยีบราชการจะตอ้งทาํสญัญาการจา้ง

สอนกบัโรงเรียนเป็นรายปีและจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาขนึเงนิเดอืนตามระเบยีบนีจนกว่าจะมปีระกาศเปลยีนแปลงจาก

คณะกรรมการ รสจ. 

ขอ้ ๕๘  เงนิรางวลัขวญัและกาํลงัใจโอกาสคริสตม์าสและปีใหม่ 

จดัใหใ้นโอกาสคริสตม์าสเพอืเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจา้หนา้ททีไีดร้บัการ

บรรจุตามระเบยีบราชการ โดยกาํหนดให ้คนละ  ๕,๐๐๐ บาท  ครู และบุคลากรทางการศึกษาททีาํงานไมค่รบหนึงปีจะ

ไดร้บัสวสัดิการนี ลดไปตามสดัส่วนทีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาทาํงาน โดยคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิสงักดั     

สงัฆมณฑลจนัทบุรี  จะพิจารณาเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัค่าครองชีพครูตามสถานการณ์

ปจัจุบนั   กรณีโรงเรียนใดไมส่ามารถปฏบิตัิตามระเบยีบขอ้นีไดใ้หน้าํเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร รสจ. 

ขอ้ ๕๙  เงนิสวสัดิการบําเหน็จสะสม และสวสัดิการนานปี 

(๕๙.๑) สวสัดกิารบาํเหน็จสะสมโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

๑)  เมอืทาํการสอนปีท ี ๑   ถงึปีท ี๕  จะไดร้บัเงนิบาํเหน็จสะสมปีละ ๑,๐๐๐ บาท 

๒)  เมอืทาํการสอนถงึปีท ี ๖  ถงึปีท ี๑๕  จะไดร้บัเงนิบาํเหน็จสะสมปีละ ๒,๐๐๐ บาท 



 

๔๘ 

 

๓)  เมอืทาํการสอนถงึปีท ี๑๖ ขนึไป  จะไดร้บัเงนิบาํเหน็จสะสมปีละ ๒,๕๐๐ บาท 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไดร้บัเงนิสวสัดกิารบาํเหน็จไดเ้มอืครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออก และ 

ทาํการสอนไมน่อ้ยกว่า ๕ ปี  โดยไมม่ดีอกเบยี    ใหเ้ริมนบัอายุงานตงัแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑  และใชร้ะเบียบนีเมอืมี

การประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ โดยยดึถอืเอกสารการบรรจุครูเป็นหลกั 

(๕๙.๒) สวสัดกิารนานปีโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

(๕๙.๒.๑) เมอืบุคลากรปฏบิตัิหนา้ทใีนโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีนบัตงัแต่วนับรรจุ

ครบ ๑๕ ปี จะไดร้บัเงนิสวสัดกิารนานปี จาํนวนเงนิ ๑๕,๐๐๐บาท ครบ ๒๐ปีจะไดร้บัเงนิ

สวสัดกิารนานปี จาํนวน ๕,๐๐๐ บาท   ครบ ๒๕ ปี จะไดร้บัเงนิสวสัดิการนานปี จาํนวน 

๕,๐๐๐ บาท  และโรงเรียนควรจดักิจกรรมใหเ้กียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม

ความเหมาะสม 

(๕๙.๒.๒)  กรณีโรงเรียนทมีกีารใหส้วสัดกิารครูนานปีในโรงเรียนก่อนระเบียบนี ใหย้ึดอตัราบาํเหน็จ

สะสมเดิมแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีเคยไดร้บัสวสัดิการนานปี ๑๕,๒๐,๒๕ 

มาแลว้ โดยยึดตามอายุงานทีเคยไดร้บัในปจัจุบนัเป็นฐานในการคิด โดยมหีลกัในการ

ดาํเนินการดงันี 

๑)  กรณีทคีรู และบุคลากรทางการศึกษายงัไมเ่คยไดร้บัสวสัดกิารนานปีใดๆ นอกจาก

สวสัดกิารทาํงานครบ ๒๕ ปีตามระเบยีบ รสจ.เดมิ ใหใ้ชร้ะเบยีบขอ้ ๕๙.๑ ในการ

คิดบาํเหน็จสะสมรายปียอ้นหลงัให ้แต่จะไมไ่ดร้บัเงนินานปียอ้นหลงั 

๒)  กรณีทีครู และบุคลากรทางการศึกษาเคยไดร้บัสวสัดิการนานปีทีโรงเรียนจดัให ้

๑๐,๑๕,๒๐,๒๕ ปี ใหใ้ชร้ะเบยีบสวสัดกิารบาํเหน็จสะสมเดมิจนถงึปีปจัจุบนั และ

เริมใชร้ะเบยีบใหมข่อ้ ๕๙.๑ ในปีการศึกษาถดัไป 

๓)  กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทีไดร้บัสวสัดิการนานปีทีโรงเรียนจดัใหเ้กิน 

๒๕ ปี ใหใ้ชส้วสัดกิารบาํเหน็จสะสมเดมิจนจบอายุงาน ตวัอย่าง  

(๑)  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก. อายุงาน ๑๘ ปี  ไมเ่คยไดส้วสัดกิารนานปี 

จะไดร้บับาํเหน็จสะสมรายปีตามระเบยีบขอ้ ๕๙.๑ แต่จะไม่ไดร้บัยอ้นหลงั 

สวสัดกิารนานปี ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข. อายุงาน ๑๖ ปี เคยไดร้บัสวสัดกิารนานปีที

โรงเรียนจดัใหต้อนครบ ๑๕ ปี จะรบัสวสัดิการบาํเหน็จสะสมตามระเบียบ

เดมิถงึปจัจุบนั และเริมใชร้ะเบยีบใหมข่อ้ ๕๙.๑ ในปีการศึกษาถดัไป 

(๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ง. อายุงาน ๓๑  ปี เคยไดร้บัสวสัดกิารนานปี

ทโีรงเรียนจดัใหเ้มอืครบ ๑๕,๒๐,๒๕ ปี จะไดร้บัสวสัดิการบาํเหน็จสะสม

ตามระเบยีบเดมิจนจบอายุงาน 



 

๔๙ 

 

(๕๙.๒.๓)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไมไ่ดร้บัสวสัดิการบาํเหน็จสะสมเมอืจงใจกระทาํการให ้

โรงเรียนไดร้บัความเสยีหายในการออกจากหนา้ทขีองตนหรือ กรณีทีลาออกโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ตามระเบียบ

ขา้ราชการครูกาํหนด ทาํใหโ้รงเรียนไดร้บัความเสยีหายในการจดัการเรียนการสอนปกติ 

ขอ้ ๖๐  การหกั หรืองด ขึนขนัเงนิเดือนประจาํปี 

(๖๐.๑) ผูบ้ริหารของโรงเรียนมสีิทธิหกั หรืองดเงนิเดือนขนึขนัประจาํปีในกรณีทีครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาบกพร่องในการปฏบิตัิหนา้ท ีของตน  หรือในกรณีททีาํใหผู้บ้ริหารหรือโรงเรียนไดร้บัความเสยีหายโดยเป็นไปตาม

ระเบยีบของโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีกาํหนดไวใ้นคู่มอืครู รสจ. 

(๖๐.๒) ผูบ้ริหารของโรงเรียนมสีิทธิใหร้างวลัในกรณีทีครูและบุคลากรทางการศึกษาทาํการดีพิเศษ  ตาม

หลกัเกณฑแ์ละประเภททโีรงเรียนกาํหนดไว ้ ทงันีโดยใชแ้บบประเมนิการปฏิบตัิหนา้ทีครู และบุคลากรทางการศึกษา  

ประกอบการพจิารณา 

(๖๐.๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทไีปสอบบรรจุจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาขนึเงนิเดอืนและสวสัดกิารในการ

พฒันาวชิาชพีเป็นเวลาอย่างนอ้ย ๑  ปีการศึกษา 

ขอ้ ๖๑ เงนิสมทบ ๓ % 

โรงเรียนส่งเงนิสมทบ ๓ % ใหก้องทุนสงเคราะหข์อง สช.  ส่วนเงนิสมทบ ๑๒% ของผูบ้ริหารทีปฏิบตัิหนา้ที

ในโรงเรียนใหย้กเป็นของโรงเรียนเมอืไมป่ฏบิตัิหนา้ทใีนโรงเรียนแลว้    และใหท้าํการโอนยา้ยตามตาํแหน่งทรีบัผดิชอบ 

หรือจาํหน่ายออกเมอืพน้หนา้ทรีบัผดิชอบเกียวกบัการบริหารโรงเรียน 

ขอ้ ๖๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมรส 

ในกรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมรส โรงเรียนจะช่วยงานในวงเงนิ คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

ขอ้ ๖๓ สวสัดิการเกษียณอายุครู และบุคลากรทางการศึกษา 

(๖๓.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏบิตัิหนา้ทใีนโรงเรียนไดจ้นถงึอายุ ๖๐ ปี จึงเกษยีณอายุ โดย

เมอืเกษยีณอายุจะไดร้บัสวสัดกิารบาํเหน็จเกษยีณอายุพจิารณาจาํนวนเงนิสามเท่าของเงนิเดือนเดือนสุดทา้ยแต่ไม่เกิน 

๕๐,๐๐๐ บาท 
(๖๓.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถขอปฏบิตัิหนา้ทต่ีอในโรงเรียนหลงัเกษยีณอายุไดอ้ีกไมเ่กิน ๕ ปี

โดยจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาขนึเงนิเดอืน แต่จะไดร้บัเฉพาะบาํเหน็จสะสมรายปี 

ขอ้ ๖๔ ค่าใชจ้า่ยในกรณีออกปฏบิตัิงานนอกสถานที 

(๖๔.๑) ในกรณี ทโีรงเรียนมอบหมายใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาไปประชุม สมัมนา อบรม หรืองานอืน 

โรงเรียนเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทงัหมด 

(๖๔.๒) ในกรณีคา้งคืน ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนจ่ายค่าเบยีเลยีงแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างนอ้ยคนละ 

๑๐๐ บาทต่อวนั ยกเวน้การสมัมนานนั ๆ มกีารจดัเบยีเลยีงไวใ้หแ้ลว้ 

(๖๔.๓) การออกไปปฏิบตัิหนา้ทีนอกสถานที ครู และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งลงชือรบัทราบคําสงัของ

โรงเรียนทอีอกโดยผูร้บัใบอนุญาตหรือ ผูอ้าํนวยการหรือผูท้าํการแทนจึงถอืเป็นอนัถูกตอ้ง 
 
 



 

๕๐ 

 

ขอ้๖๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษาถงึแกก่รรม และสวสัดิการฌาปนกจิบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยาครู 

(๖๕.๑) เมอืครู และบุคลากรทางการศึกษาถงึแก่กรรมจะไดร้บัสวสัดกิารดงันี 

(๖๕.๑.๑)  เงนิเดอืนทงัเดอืน 

(๖๕.๑.๒)  เงนิสวสัดกิารบาํเหน็จสะสมตามขอ้ ๕๙.๑ 

(๖๕.๑.๓)  เงนิค่าฌาปนกิจ เป็นจาํนวนเงนิ ๒๐,๐๐๐ บาท กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษามบีุตร

ทีเรียนอยู่ในโรงเรียน รสจ. บุตรจะไดร้บัสิทธิ ในสวสัดิการบุตรครู และบุคลากร

ทางการศึกษาจนถึงการศึกษาภาคบงัคบัหรือชนัสูงสุดของโรงเรียน และ โรงเรียนจดั

พวงหรีด และเป็นเจา้ภาพงานศพ ๑ คืนดว้ยเงนิช่วยเหลอืจาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๖๕.๒)  สวสัดกิารฌาปนกิจบดิา มารดา บุตร สามแีละภรรยาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนจดัพวงหรีด และเป็นเจา้ภาพงานศพ ๑ คืนในวงเงนิช่วยเหลอืจาํนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๖๕.๓) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทียงัไม่ไดบ้รรจุ และครูอตัราจา้งใหใ้ชร้ะเบียบพนกังานและ

เจา้หนา้ทขีองสงัฆมณฑลจนัทบุรแีทน 

ขอ้ ๖๖  ค่าล่วงเวลาและเบียประชุม 

(๖๖.๑)  ในกรณีทโีรงเรียนจดัใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาทาํงานเกินเวลาทาํการปกตินอกจากทกีาํหนดไว ้

ในขอ้ ๔๒.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไดร้บัค่าตอบแทนตามระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองการทาํงานของครูใหญ่

และครูโรงเรียนเอกชนพ.ศ. ๒๕๔๒ คือครงัละไมน่อ้ยกว่า ๑๕๐ บาท 

(๖๖.๒)  ในกรณีทโีรงเรียนกาํหนดใหส้อนเกินจากจาํนวนชวัโมงทรีะบุไวใ้นขอ้ ๔๓  ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาจะไดร้บัค่าชวัโมงทสีอนเกินตามอตัราทกีระทรวงกาํหนดคือ - ปฐมวยั และประถมศึกษา  ชวัโมงละ ๔๐ บาท  - 

มธัยมตน้ ชวัโมงละ ๕๐ บาท    - มธัยมปลายและอาชวีศึกษา ชวัโมงละ ๖๐ บาท 

ขอ้ ๖๗ ค่าทํางานในวดัหยุดและค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

ในกรณีทโีรงเรียนจดัใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาทาํงานในวนัหยุดนอกเหนือทรีะบุไวใ้นขอ้ ๔๒.๒   ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาจะไดร้บัค่าทาํงานในวนัหยุด และค่าลว่งเวลาในวนัหยุดตามระเบยีบว่าดว้ยการคุม้ครองการ

ทาํงานของครู และครูโรงเรียนเอกชนพ.ศ.๒๕๔๒ 

ขอ้ ๖๘ ค่าสอนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา อนืทีขออนุญาตลา 

(๖๘.๑)   ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไดร้บัค่าสอนแทน  กรณีทสีอนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทลีาตามกาํหนดอนุญาตของกระทรวงไมเ่กิน ๓๐ วนั 

(๖๘.๒)   ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไดร้บัค่าสอนแทนกรณีทสีอนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาที

ลาเกินกาํหนดอนุญาตของกระทรวงในอตัราค่าสอนแทนตามระเบียบค่าสอนในชวัโมงเกินกรณีทีการสอนแทนนนัเกิน

กว่าจาํนวนทอีนุญาตในหนึงสปัดาหต์ามระเบยีบ 

ขอ้ ๖๙ เงนิประจาํตําแหน่ง 

การจดัเงนิประจาํตาํแหน่งครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี จาํแนก

ตามขนาดโรงเรียน เป็น ๓ ระดบัดงันี 



 

๕๑ 

 

(๖๙.๑) ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ โรงเรียนขนาดใหญ่นกัเรยีนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน รบั ๒,๐๐๐ บาท โรงเรยีนขนาด

กลาง นกัเรยีนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน รบั ๑,๕๐๐ บาท โรงเรยีนขนาดเลก็ นกัเรียนไมเ่กิน ๑,๐๐๐ คน รบั ๑,๐๐๐ บาท 

(๖๙.๒) ตาํแหน่งผูช่้วยผูอ้าํนวยการ  โรงเรยีนขนาดใหญ่นกัเรยีนมากกวา่ ๒,๕๐๐ คน รบั ๑,๒๐๐ บาท  

โรงเรียนขนาดกลาง นกัเรยีนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน รบั ๙๐๐ บาท โรงเรียนขนาดเลก็ นกัเรยีนไมเ่กิน ๑,๐๐๐ คน รบั  

๕๐๐ บาท 
ขอ้ ๗๐ สวสัดิการทุนศึกษาต่อและการอบรมสมัมนา 

(๗๐ .๑) โรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี จดัใหทุ้นแก่บุคลากรศึกษาต่อในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี

ตามสาขาวชิาททีางโรงเรียนตอ้งการจนจบในวงเงนิไมเ่กิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบกิจ่ายตามค่าใชจ่้ายจริงในระยะเวลาปกตทิี

หลกัสูตรกาํหนด โดยทาํสญัญากบัผูไ้ดร้บัทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูไ้ดร้บัทุนศึกษาต่อตอ้งทาํงานใชทุ้นไม่นอ้ยกว่า ๗ 

ปี หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสญัญาตอ้งชดใชเ้งนิคืนตามทไีดใ้ชจ่้ายจริงในการเรียนตาม

ระยะเวลาทีเหลอื หรือ จดัใหทุ้นครึงหนึงของค่าใชจ่้ายในการเรียนระยะเวลาปกติทีหลกัสูตรกาํหนดในสาขาวิชาที

โรงเรียนพจิารณาเหน็ว่าเป็นประโยชนใ์นการพฒันาสถานศึกษา  ผูไ้ดร้บัทุนศึกษาต่อตอ้งทาํงานใชทุ้นไม่นอ้ยกว่า ๔ ปี 

หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสญัญาตอ้งชดใชเ้งนิคืนตามทีไดใ้ชจ่้ายจริงในการเรียนตาม

ระยะเวลาทเีหลอื ทงันีจาํนวนทุนทใีหข้นึอยู่กบัดุลพนิิจของโรงเรียน และตอ้งรายงานใหก้บัสงัฆมณฑลไดร้บัทราบเป็น

ประจาํทุกปี 

(๗๐.๒) โรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ส่งเสริมการส่งบุคลากรระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการ หรือ

หวัหนา้ระดบัเขา้รบัการพฒันาในหลกัสูตร ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารสถานศึกษาโดยผูไ้ดร้บัการพฒันาในหลกัสูตร

ขา้งตน้ตอ้งทาํงานใชทุ้นในตาํแหน่งงานทีโรงเรียนเห็นสมควรไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี และโรงเรียนจดัอบรม สมัมนา หรือ

จดัส่งบุคลากรเขา้รบัการพฒันาวชิาชพีอย่างนอ้ยปีการศึกษาละ ๑ ครงั ในกรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกไป

สอบบรรจุทางโรงเรียนสามารถคิดค่าใชจ่้ายการพฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านนนัคืนไดไ้ม่เกิน ๗๕% ของ

ค่าใชจ่้ายทโีรงเรียนจ่ายไป 
(๗๐.๓) โรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี สนบัสนุนและใหทุ้นแก่บุคลากรครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาคาํสอนทสีนใจศึกษาในหลกัสูตรคริสตศ์าสนาระดบัปริญญาตรี  โดยเบกิจ่ายตามค่าใชจ่้ายจริงในระยะเวลาปกตทิี

หลกัสูตรกาํหนด และทาํสญัญากบัผูไ้ดร้บัทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูไ้ดร้บัทุนศึกษาต่อตอ้งทาํงานใชทุ้นไมน่อ้ยกว่า ๗ 

ปี หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสญัญาตอ้งชดใชเ้งนิคืนตามทไีดใ้ชจ่้ายจริงในการเรียนตาม

ระยะเวลาทเีหลอื หรือ สนบัสนุนและจดัใหทุ้นแก่บุคลากรครูคาํสอน ทีสนใจเรียนหลกัสูตรในภาคฤดูรอ้นโดยจดัทาํ

สญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ ผูไ้ดร้บัทุนศึกษาต่อตอ้งทาํงานใชทุ้นไม่นอ้ยกว่า ๔ ปี หากครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสญัญาตอ้งชดใชเ้งนิคืนตามทไีดใ้ชจ่้ายจริงในการเรียนตามระยะเวลาทเีหลอื ทงันีจาํนวนทนุ

ทใีหข้นึอยู่กบัดุลพนิิจของโรงเรียน และตอ้งรายงานใหก้บัสงัฆมณฑลไดร้บัทราบเป็นประจาํทุกปี 

ขอ้ ๗๑ สวสัดิการเงนิยมืศึกษาต่อ 

โรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ส่งเสริมใหแ้ต่ละโรงเรียนจดัใหม้กีองทุนเงนิยมืใด ๆเพอืการศึกษา

ของครู และบุคลากรทางการศึกษา จดัใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถยมืเงนิศึกษาต่อในระดบัทสูีงขนึโดยไม่

มดีอกเบยี โดยตอ้งจดัทาํสญัญาการยมืเงนิเพอืศึกษาต่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรและตอ้งคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน ๕ ปี



 

๕๒ 

 

นบัจากการยืม ทงันีสาขาและจาํนวนเงนิทีใหย้ืมตอ้งเป็นประโยชนใ์นการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน และ

ขนึกบัการพจิารณาของแต่ละโรงเรียน 

ขอ้ ๗๒ สวสัดิการทวัไป 

(๗๒.๑) สวสัดกิารค่าธรรมเนียมการเรียนบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนใหส้วสัดิการยกเวน้

ค่าธรรมเนียมการเรียนอืนแก่บุตรโดยกาํเนิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ่าย

เฉพาะ ค่าอาหารครึงหนึง ค่าประกนัอุบตัิเหตุ ค่าอาหารเสริม ค่าเรียนพเิศษวนัเสาร ์) ทงันีครูตอ้งเบกิเงนิช่วยเหลอืบุตร

ทไีดร้บัจากภาครฐัส่งใหก้บัโรงเรียนภายใน ๑๕ วนัหลงัจากทีไดร้บัเงนิจากภาครฐั  หากพน้กาํหนดและแจง้เตือนแลว้

โรงเรียนสามารถหกัจากเงนิเดอืนครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ๒ เดอืนสุดทา้ยของภาคเรียนนนัโดยไม่ตอ้งแจง้ให ้

ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบลว่งหนา้ 

(๗๒.๒) สวสัดกิารอาหารกลางวนัครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนจดับริการอาหารกลางวนั ใหก้บัครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในวนัปฏบิตัิงานตามความเหมาะสม 

(๗๒.๓) สวสัดกิารทศันศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนจดัใหม้กีารทศันศึกษาของครู และ

บุคลากรทางการศึกษา  โดยโรงเรียนออกเงนิใหไ้มเ่กินปีละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนทเีกินครู และบุคลากรทางการศึกษาตอ้ง

ออกค่าใชจ่้ายเอง 
(๗๒.๔)  สวสัดกิารประกนัอุบตัิเหตุ  โรงเรียนจดัทาํประกนัอุบตัิเหตุประเภทหมู่ใหค้รู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในอตัราทเีหมาะสมทุกปี 

(๗๒.๕) สวสัดกิารชดุแต่งกายครู และบุคลากรทางการศึกษา เมอืโรงเรียนมกีารพจิารณาเปลยีนชดุเครืองแบบ

การแต่งกายใหมจ่ะจดัผา้ตดัชดุเครืองแบบการแต่งกายแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒ ชุด โดยครู และบุคลากร

ทางการศึกษาเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการตดัเยบ็เอง 

ขอ้๗๓ ในกรณีทีโรงเรียนใดในสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ไมส่ามารถจดัสวสัดิการตามระเบียบนี ใหย้ืนคาํรอ้งขอการ

ช่วยเหลอืมาทกีรรมการบริหาร รสจ. หรือ สงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

หมวด ๖ 

การจา้งและการเลิกจา้ง 

ขอ้ ๗๔ การจา้ง 
(๗๔.๑) ผูส้มคัรเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาตอ้งไปสมคัรดว้ยตนเอง โดยการกรอกขอ้ความในแบบ  

ใบรบัสมคัรทโีรงเรียนจดัทาํขนึ 

(๗๔.๒) ผูส้มคัรตอ้งนาํวุฒทิางการศึกษาไปแสดงดว้ย โดยทางโรงเรียนอาจทดสอบความรูห้รือทดลองการ

ปฏบิตัิงานตามเหน็สมควร 

(๗๔.๓) เมอืโรงเรียนพจิารณารบัเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแลว้ โรงเรียนจะทาํสญัญาจา้ง

ตาม ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการคุม้ครองการทาํงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 



 

๕๓ 

 

ขอ้ ๗๕ การบอกเลิกสญัญาจา้ง 

(๗๕.๑) ผูร้บัใบอนุญาตหรือผูท้าํการแทนอาจบอกเลกิสญัญาจา้งการเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย

บอกกลา่วลว่งหนา้เป็นหนงัสอืใหอ้ีกฝ่ายหนึงทราบเมอืถงึหรือก่อนจะถงึกาํหนดจ่ายเงนิเดอืนคราวใด เพอืใหเ้ป็นผลเลกิ

สญัญาเมอืถงึกาํหนดดงัต่อไปนี 

(๗๕.๑.๑) ทุจริตต่อหนา้ท ีหรือกระทาํผดิอาญา โดยเจตนาแก่ผูร้บัใบอนุญาต หรือผูท้าํการแทน 

(๗๕.๑.๒) จงใจทาํใหผู้ร้บัใบอนุญาต หรือผูท้าํการแทนไดร้บัความเสยีหาย 

(๗๕.๑.๓) ประมาทเลนิเล่อเป็นเหตุใหผู้ร้บัใบอนุญาต หรือผูท้าํการแทนไดร้บัความเสียหายอย่าง

รา้ยแรง 

(๗๕.๑.๔) ฝ่าฝืนระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยจรรยา มารยาท วนิยั ตามประเพณีของครูทีคุรุ

สภากาํหนด 

(๗๕.๑.๕) ฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยจรรยา มารยาท วินยั และหนา้ทีของผูร้บั

ใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

(๗๕.๑.๖) ฝ่าฝืนระเบยีบของโรงเรียนซงึไดร้บัอนุมตัิจากผูร้บัใบอนุญาตแลว้ หรือคาํสงัโดยชอบดว้ย

กฎหมายและเป็นธรรมของผูร้บัใบอนุญาต และโรงเรยีนไดต้กัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร

แลว้ ในกรณีรา้ยแรงไมต่อ้งมกีารตกัเตือน 

(๗๕.๑.๗) มคีวามประพฤติไมเ่หมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท ี

(๗๕.๑.๘) ละทงิหนา้ทเีป็นเวลา ๗ วนัติดต่อกนั โดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร 

(๗๕.๑.๙) ไดร้บัโทษจาํคุกตามคาํพพิากษาถงึทสุีดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิทไีดก้ระทาํ

โดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 
ขอ้ ๗๖ การรบัค่าชดเชย 

ในกรณีทคีรู และบุคคลากรทางการศึกษาถูกบอกเลกิจา้งโดยไมม่คีวามผดิในกรณีต่อไปนี 

๑) โรงเรียนเลกิลม้กิจการ หรือถูกเพกิถอนใบอนุญาต 

๒) โรงเรียนยุบชนัเรียน หรือลดหอ้งเรียน 

๓) โรงเรียนหยุดกิจการชวัคราว 

๔) ผูร้บัใบอนุญาตบอกเลกิสญัญา โดยทคีรู และบุคลากรทางการศึกษาไมไ่ดก้ระทาํความผดิ 

(๗๖.๑) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทาํงานติดต่อกนัครบ ๑๒๐ วนั แต่ไมค่รบ ๑ ปี ไดร้บัไมน่อ้ยกว่า 

๑ เดอืนของเงนิเดอืน 

(๗๖.๒) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทาํงานติดต่อกนัครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ไดร้บัไม่นอ้ยกว่า ๓ 

เดอืนของเงนิเดอืน 

(๗๖.๓) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทาํงานติดต่อกนัครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ไดร้บัไม่นอ้ยกว่า ๖ 

เดอืนของเงนิเดอืน 

(๗๖.๓) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทาํงานติดต่อกนัครบ ๖ ปี แต่ไมค่รบ ๑๐ ปี ไดร้บัไมน่อ้ยกว่า ๘ 

เดอืนของเงนิเดอืน 



 

๕๔ 

 

(๗๖.๔) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทาํงานติดต่อกนัครบ ๑๐ ปีขนึไป ไดร้บัไมน่อ้ยกว่า ๑๐ เดอืนของ

เงนิเดอืน 
ขอ้ ๗๗  กรณีต่อไปนีเมอืครู และบุคลากรทางการศึกษาถูกบอกเลกิสญัญาจา้งจะไมไ่ดร้บัเงนิค่าชดเชย 

(๗๗.๑) ถูกบอกเลกิสญัญาจา้งเนืองมาจากความผดิในขอ้ ๗๕.๑ 

(๗๗.๒) ลาออกโดยสมคัรใจ 

(๗๗.๓) ถูกเพกิถอนใบอนุญาตใหเ้ป็นครู 

(๗๗.๓) ภายในระยะเวลาปฏิบตัิงานซึงไม่ครบ ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัทีไดร้บัอนุญาตบรรจุเขา้เป็นครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ปรากฏว่ามคีวามประพฤติไมด่หีรือไมม่คีวามรู ้หรือไมม่คีวามสามารถทจีะปฏบิตัิหนา้ท ี

ขอ้ ๗๘ ในกรณีทโีรงเรียนไดพ้ิจารณาสอบสวนครู และบุคลากรทางการศึกษาทีถูกกล่าวหาว่า กระทาํความผิด ถา้

ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตพจิารณาแลว้เหน็ว่าถา้ใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาปฏบิตัิหนา้ทใีนโรงเรียนต่อไปจะเกิดความ

เสยีหายแก่การเรียนการสอน สามารถสงัพกังานครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมกีาํหนดไมเ่กิน ๗ วนั โดยทาํเป็น

คาํสงัระบุความผดิและกาํหนดระยะเวลาพกังานแจง้ใหค้รู และบุคลากรทางการศึกษาทราบก่อนการพกังาน 

ขอ้ ๗๙  การสนิสุดสญัญาจา้ง สญัญาจา้งของครู และบุคลากรทางการศึกษาสนิสุดเมอื 

(๗๙.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาถงึแก่กรรม 

(๗๙.๒) ไดร้บัอนุญาตใหล้าออก โดยแจง้ต่อผูบ้ริหารลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า ๓๐ วนั 

(๗๙.๓) ถูกสงัใหอ้อกตามขอ้ ๗๑.๒ 

(๗๙.๔) เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อรา้ยแรง ทาํใหไ้มส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทขีองตนไดโ้ดยสมาํเสมอ 

(๗๙.๕) เกษยีณอายุ ๖๐ ปี (แต่ผูบ้ริหารของโรงเรียนจะเป็นผูพ้ิจารณาว่าใหท้าํการสอนต่อไป หากพิจารณา

เหน็ว่ามคีวามเหมาะสม) 

 
หมวดที ๖ 

เรือง การรอ้งทุกขแ์ละการอทุธรณ์ 

 
ขอ้ ๘๐  ใหม้คีณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์ประกอบดว้ย 

(๑)  ประธานกรรมการซงึคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่งตงั  

(๒)  กรรมการซงึมาจากกรรมการทเีป็นผูแ้ทนครู หรอืผูแ้ทนผูป้กครอง จาํนวน ๒ คน 

(๓)  กรรมการซงึเลอืกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จาํนวน ๑ คน 

(๔)  กรรมการจากผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน ๑ คน หรือ กรรมการผูท้รงคุณวุฒทิมีคีวามรูท้างกฎหมาย 

จาํนวน ๑ คน 

ใหค้ณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขแ์ต่งตงักรรมการคนหนึงเป็นเลขานุการ 

ประธานและกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขม์วีาระการดาํรงตาํแหน่งสองปีและอาจไดร้บัแต่งตงัหรือเลอืกตงั

ใหมไ่ด ้แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไมไ่ด ้



 

๕๕ 

 

ในกรณีทตีาํแหน่งประธานหรือกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขว์่างลงก่อนกาํหนดใหด้าํเนินการ แต่งตงัประธาน 

หรือเลอืกกรรมการแทนภายในกาํหนดสามสิบวนั นบัแต่วนัทีตําแหน่งดงักล่าวว่างลง เวน้แต่วาระของกรรมการที

เหลอือยู่นอ้ยกว่าเกา้สบิวนัจะไมด่าํเนินการแต่งตงัหรือเลอืกก็ได ้ผูซ้งึไดร้บัการแต่งตงัเป็นประธานหรือผูซ้ึงไดร้บัเลอืก

เป็นกรรมการแทนนนั ใหอ้ยู่ในตาํแหน่งไดเ้พยีงเท่ากาํหนดเวลาของผูซ้งึตนแทน 

ในกรณีทปีระธานและกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทกุขพ์น้จากตาํแหน่งตามวาระ แต่ยงัมไิดแ้ต่งตงัประธานและ

เลอืกกรรมการใหม ่ใหป้ระธานและกรรมการอุทธรณ์และ รอ้งทกุขท์พีน้จากตาํแหน่งตามวาระปฏบิตัิหนา้ทต่ีอไปจนกวา่

จะไดแ้ต่งตงัประธานและเลอืกกรรมการใหม ่

การเลอืกกรรมการตาม (๒) (๓) (๔) ใหเ้ป็นไปตามท ีคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนกาํหนด 

ขอ้ ๘๑  คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขม์อีาํนาจและหนา้ทดีงันี 

(๑)  พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสงัลงโทษ ใหอ้อก ตดัเงนิเดอืน งดการขนึเงนิเดอืน ภาคทณัฑ ์

(๒)  พจิารณาเรอืงรอ้งทุกข ์

(๓)  แต่งตงัอนุกรรมการเพอืทาํการใดๆ อนัอยู่ในอาํนาจและหนา้ทขีองคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

ขอ้ ๘๒  การประชมุคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์ตอ้งมกีรรมการร่วมประชมุ ไมน่อ้ยกว่า  กึงหนึง จึงจะเป็น

องคป์ระชมุ  

ในการประชมุ ถา้ประธานไมอ่ยู่ในทปีระชมุหรืออยู่แต่ไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทไีด ้ใหก้รรมการทปีระธาน

มอบหมายทาํหนา้ทปีระธาน ถา้ประธานมไิดม้อบหมายใหท้ปีระชมุเลอืกกรรมการคนหนึงทาํหนา้ทปีระธาน 

ในการประชมุ ถา้มกีารพจิารณาเรืองทเีกียวกบักรรมการผูใ้ด กรรมการผูน้นัไมม่สีทิธิเขา้ประชมุ และใหถ้อืวา่

คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทกุขป์ระกอบดว้ยกรรมการทเีหลอือยูก่ารวนิิจฉยัชขีาดใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคน

หนึงใหม้เีสยีงหนึงเสยีงในการลงคะแนน ถา้มเีสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอีกหนึงเสยีงเป็นเสยีง 

ชขีาด 

ขอ้ ๘๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถกูสงัลงโทษตามขอ้บงัคบันี ใหค้รูและบุคลากร 

ทางการศึกษาผูน้นัมสีทิธอิุทธรณ์ดงันี 

(๑)  การอุทธรณ์คาํสงัลงโทษวนิยัไมร่า้ยแรง ไดแ้ก่ โทษภาคทณัฑ ์งดการขนึเงนิเดือนหรือ ตดัเงนิเดือน ให ้

อุทธรณ์ภายในสามสบิวนันบัตงัแต่วนัรบัทราบคาํสงัลงโทษ เมอืคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขพ์ิจารณาวินิจฉยั

ประการใดใหถ้อืเป็นทสุีด 

(๒)  การอุทธรณ์คําสงัลงโทษวินยัรา้ยแรง ไดแ้ก่ โทษใหอ้อก ใหอุ้ทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และ    

รอ้งทุกขภ์ายในสามสบิวนันบัตงัแต่วนัรบัทราบคาํสงัลงโทษ เมอืคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขพ์ิจารณาวินิจฉยั

แลว้ใหเ้สนอขอ้วนิิจฉยัต่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เมอืคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พจิารณาวนิิจฉยัประการ

ใดใหถ้อืเป็นทสุีด   

ขอ้ ๘๔  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มสีทิธริอ้งทุกขไ์ดใ้นกรณีต่อไปนี 

(๑)  เมอืเหน็ว่าผูบ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจหนา้ทปีฏบิตัิต่อตนโดยไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ปฏิบตัิต่อตนใหถู้กตอ้งตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของโรงเรียน หรือมคีวามคบัขอ้งใจอนัเกิดจากการปฏบิตัิของ  ผูบ้งัคบับญัชาต่อตน ให ้

ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้นัมสีทิธิรอ้งทุกข ์ตามขนัตอน ดงันี 



 

๕๖ 

 

       (ก) รอ้งทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาทสูีงขนึไปหนึงชนัจากผูท้ปีฏบิตัิต่อตนหากผลการวนิิจฉยั 

ยงัไมเ่ป็นทพีอใจก็ใหร้อ้งทุกขต่์อผูบ้งัคบับญัชาทสูีงขนึไปตามลาํดบั จนถงึผูอ้าํนวยการภายในสิบหา้วนั  นบัแต่วนัเกิด

สทิธิใหร้อ้งทุกข ์หรือทราบผลการวนิิจฉยั หากผลการวนิิจฉยัของผูอ้าํนวยการยงัไม่เป็นทีพอใจ  ก็ใหผู้น้นัมสีิทธิรอ้ง

ทุกข ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขภ์ายในสามสบิวนั เมอืคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขว์ินิจฉยัประการ

ใดใหถ้อืเป็นทสุีด 

       (ข) รอ้งทุกขต่์อคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขก์รณีทผูีอ้าํนวยการเป็น ผูป้ฏบิตัิต่อตน 

ภายในสามสบิวนันบัตงัแต่เกิดสทิธิใหร้อ้งทุกข ์เมอืคณะกรรมการอุทธรณ์รอ้งทุกขว์นิิจฉยัประการใดใหถ้อืเป็นทสุีด 

(๒)  เมือถูกสงัใหอ้อกจากงานหรือเลิกจา้ง ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ผูน้นัมีสิทธิรอ้งทุกขต่์อ

คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขภ์ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทรีบัทราบคาํสงั  เมอืคณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

วนิิจฉยัประการใดใหถ้อืเป็นทสุีด   

การอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์การพิจารณาอุทธรณ์และรอ้งทุกขใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที

คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกขก์าํหนด 

ขอ้ ๘๕  หากมกีารแกไ้ข ปญัหา ขอ้สงสยั ปรบัปรุงหรือเพมิเติมระเบียบการใดๆ ใหค้ณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีมอีาํนาจเต็มทใีนการตีความและเปลยีนแปลงแกไ้ขระเบยีบนีตามทเีหน็ว่าเหมาะสม 

ขอ้ ๘๖ ใหป้ระธานโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี เป็นผูม้อีาํนาจหนา้ทดีาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๗ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยเรืองการบริหารงานบุคคล พนักงาน (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 

เนืองจาก “พนกังาน” เป็นบุคลากรในโรงเรียนทีสาํคญัอีกส่วนหนึง ในการมส่ีวนร่วมดาํเนินงานในโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจงัหวดัจนัทบุรี เพอืใหก้ารปฏบิตัิหนา้ทขีองพนกังานเป็นไปอย่างมคุีณภาพ และสวสัดิการที

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปจัจุบนั จึงมรีะเบยีบการใหโ้รงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ปฏบิตัิดงัต่อไปนี 
 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนี ใหใ้ชบ้งัคบัโรงเรียนและสถานทพีฒันาเดก็เลก็ทุกประเภท ในโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑล

จนัทบุรี ตงัแต่วนัประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 
ขอ้ ๒ ในระเบยีบนี ใหใ้ชค้วบคู่กบัพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

หมวด ๑ 
ความหมายพนักงาน 

ขอ้ ๓ “พนกังาน” หมายถงึ ลูกจา้งททีางโรงเรียนจา้งเขา้มาทาํงาน ซงึหมายรวมถงึเจา้หนา้ทีโรงเรียน นกัการภารโรง 

เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยั พนกังานขบัรถ พนกังานทาํความสะอาด ผูป้ระกอบและขายอาหาร ช่างประจาํ คนดูแล

สวน เป็นตน้ 
ขอ้ ๔ พนกังานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

(๑) พนกังานจา้งรายวนั 

(๒) พนกังานจา้งประจาํ 

 

หมวด ๒ 
เวลา และค่าจา้ง 

ขอ้ ๕ “วนัทาํงาน”  วนัจนัทร-์วนัเสาร ์หรือสปัดาหล์ะ ๖ วนั หรือกาํหนดเป็นอย่างอืนตามประเภทของแรงงาน 

ขอ้ ๖ “ชวัโมงการทาํงาน”  แต่ละวนัไมเ่กิน ๘ ชวัโมง ไมร่วมเวลาพกั และเมอืรวมเวลาทาํงานทงัสนิแลว้สปัดาหห์นึง

ไมเ่กนิ ๔๘ ชวัโมง 
ขอ้ ๗ “ค่าจา้งรายวนั”  พนกังานจา้งรายวนั จะไดร้บัค่าจา้งตามอตัราค่าจา้งแรงงานรายวนัของจงัหวดันนั 

ขอ้ ๘  “เงนิเดอืน”  พนกังานจา้งประจาํ จะไดร้บัเงนิเดอืนโดยพจิารณาอตัราค่าจา้งจากกฎหมายค่าจา้งแรงงานรายวนั

ของจงัหวดันนั จาํนวน ๓๐ วนั 
ขอ้ ๙ “ค่าลว่งเวลา”  พนกังานททีาํงานลว่งเวลาเกินกว่า ๘ ชวัโมง ตอ้งพจิารณาและจ่ายเงนิค่าลว่งเวลาตาม พ.ร.บ. 

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ขอ้ ๑๐ “เงนิเพิมประจําปี”  พนกังานจา้งประจาํ จะไดร้บัเงินเพิมประจาํปีเมือทาํงานครบ ๑ ปี โดยพิจารณาจาก

คุณภาพ และผลงานในอตัราเงนิเพมิไมต่าํกว่า ๓% ของเงนิเดอืน 
ขอ้ ๑๑ “การปรบัเงนิเพมิ”  จะปรบัใหก้บัพนกังานในตน้ปีการศึกษาถดัไป 



 

๕๘ 

 

หมวด ๓ 

วนัหยุด และการลา 

ขอ้ ๑๒ พนกังานมวีนัหยุดดงันีคือ 

(๑) วนัหยุดประจาํสปัดาห ์สปัดาหห์นึงไมน่อ้ยกว่า ๑ วนั 

(๒) วนัหยุดตามทโีรงเรียนกาํหนด 

(๓) วนัหยุดตามประเพณี ๑๓ วนั(รวมวนัแรงงานแห่งชาต)ิ หรือตามทโีรงเรียนกาํหนด 

(๔) วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีไมน่อ้ยกว่า ๖ วนั เมอืทาํงานครบ ๑ ปี 

ขอ้ ๑๓  การลา พนกังานสามารถลาไดด้งันีคือ 

 “ลาป่วย”  ลาไดไ้มเ่กิน ๓๐ วนั 
 “ลากิจ”  ลาไดไ้มเ่กิน ๗ วนั 
 “ลาคลอดบุตร”  ครรภห์นึงลาไดร้วมกนัไมเ่กิน ๙๐ วนั โดยนบัรวมวนัหยุดทมีใีนระหว่างวนัลา และ

จะไดร้บัเงนิค่าจา้งจาํนวน ๔๕ วนั 
ขอ้ ๑๔ การแจง้ลา ใหป้ฏบิตัิตามดงันี 

(๑) ลากิจ ใหล้ากบัทางโรงเรียน พรอ้มส่งใบลาลว่งหนา้อย่างนอ้ย ๓ วนั 

(๒)  ลาป่วยใหล้ากบัทางโรงเรียนก่อนเวลาทาํงานและส่งใบลาเมอืมาทาํงาน ในกรณีทีลาป่วย ๓ วนั

ติดต่อกนั ใหส่้งใบลาพรอ้มใบรบัรองแพทย ์

(๓) ลาอุปสมบท ใหล้ากบัทางโรงเรียน พรอ้มกบัส่งใบลาลว่งหนา้ก่อนอย่างนอ้ย ๓ เดอืน 

 

หมวด ๔ 
การควบคุม 

ขอ้ ๑๕ ใหโ้รงเรียนซึงมีพนักงานรวมกนัตงัแต่ ๑๐ คนขึนไป จ ัดใหม้ีขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน และตอ้งมี

รายละเอียดเกียวกบัรายการดงัต่อไปนี 
(๑) วนัทาํงาน เวลาทาํงานปกติ และเวลาพกั 

(๒) วนัหยุดและหลกัเกณฑก์ารหยุด 

(๓) หลกัเกณฑก์ารทาํงานลว่งเวลา และการทาํงานในวนัหยุด 

(๔) วนัและสถานทจ่ีายค่าจา้ง ค่าลว่งเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด และค่าลว่งเวลาในวนัหยุด 

(๕) วนัลา และหลกัเกณฑก์ารลา 

(๖) วนิยัและโทษทางวนิยั 

(๗) การรอ้งทุกข ์

(๘) การเลกิจา้ง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพเิศษ 

ขอ้ ๑๖ ใหโ้รงเรียนซงึมพีนกังานตงัแต่ ๑๐ คนขนึไป จดัทาํทะเบยีนเก็บไว ้ณ โรงเรียน พรอ้มทจีะตรวจสอบเสมอ 
 
 



 

๕๙ 

 

ขอ้ ๑๗ ทะเบยีนพนกังานนนัอย่างนอ้ยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี 
(๑) ชอืตวัและนามสกุล 

(๒) เพศ 

(๓) สญัชาติ 

(๔) วนั เดอืน ปีทเีกิด หรืออายุ 

(๕) ทอียู่ปจัจุบนั 

(๖) วนัทเีริมจา้ง 

(๗) ตาํแหน่งหรืองานในหนา้ท ี

(๘) อตัราค่าจา้งและประโยชนต์อบแทนอย่างอืนทโีรงเรียนตกลงจ่ายใหแ้ก่พนกังาน 

(๙) วนัสนิสุดของการจา้ง 

ขอ้ ๑๘ ใหโ้รงเรียนซงึมพีนกังานรวมกนัตงัแต่ ๑๐ คนขนึไป มเีอกสารเกียวกบัการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงาน

ในวนัหยุด และค่าลว่งเวลาในวนัหยุด ซงึอย่างนอ้ยตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี 
(๑) วนัและเวลาทาํงาน 

(๒) ผลงานททีาํไดส้าํหรบัพนกังาน ซงึไดร้บัค่าจา้งตามผลงาน โดยคาํนวณเป็นหน่วย 

(๓)  อตัราและจาํนวนค่าจา้ง ค่าลว่งเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด และค่าลว่งเวลาในวนัหยุดทีพนกังาน

แต่ละคนไดร้บั เมอืมีการจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าทาํงานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาใน

วนัหยุดใหแ้ก่พนกังาน ใหโ้รงเรียนจดัใหพ้นกังานลงลายมอืชอืในเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

หมวด ๕ 
การจา้งงาน และการสนิสุดสญัญาจา้ง 

ขอ้ ๑๙ หา้มมใิหโ้รงเรียนจา้งเดก็อายุตาํกว่า ๑๕ ปี เป็นพนกังาน 
ขอ้ ๒๐ ผูส้มคัรจะตอ้งมเีอกสารทจีาํเป็นตามททีางราชการและทางโรงเรียนกาํหนด ยนืพรอ้มใบสมคัรในวนัทสีมคัรงาน 
ขอ้ ๒๑ ผูผ้า่นการพจิารณาคดัเลอืกใหเ้ขา้ทาํงาน จะตอ้งผ่านขนัตอนการทดลองงานเป็นเวลาอย่างนอ้ย ๑๒๐ วนั หรือ

ตามความเหมาะสมตามประเภทของงาน 
ขอ้ ๒๒ ผูท้จีะเขา้เป็นพนกังาน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูบ้ริหาร หรือผูท้รีบัมอบหมายจากผูบ้ริหารใหท้าํหนา้ทแีทน 
ขอ้ ๒๓ สญัญาจา้งของพนกังานจะสนิสุดเมอื 

(๑) ครบกาํหนดระยะเวลาในสญัญาจา้ง 

(๒) โรงเรียนเลกิจา้ง 

(๓) ลาออก 

(๔) ทาํผดิโดยจงใจ ใหโ้รงเรียนหรือผูบ้ริหารไดร้บัความเสยีหาย 

(๕) ถูกตกัเตือนในความผดิเดมิ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเกิน ๒ ครงั ภายในปีการศึกษาเดยีวกนั 

(๖) ทุจริตต่อหนา้ทหีรือกระทาํผดิทางอาญา โดยเจตนาแก่โรงเรียนหรือผูบ้ริหาร 

(๗) ประมาท เลนิเลอ่ เป็นเหตุใหโ้รงเรียนไดร้บัความเสยีหายอย่างรา้ยแรง 



 

๖๐ 

 

(๘) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน หรือระเบยีบ หรือคาํสงัของผูบ้ริหาร 

(๙) ละทงิหนา้ท ีเป็นเวลา ๓ วนัทาํงานติดต่อกนัโดยไมม่เีหตุอนัควร 

(๑๐) เจ็บป่วย หรือเป็นโรคติดต่อรา้ยแรง ทาํใหไ้มอ่าจปฏบิตัิหนา้ทอีย่างสมาํเสมอ 

 

หมวด ๖ 
ค่าชดเชย 

ขอ้ ๒๔ โรงเรียนจ่ายค่าชดเชยแก่พนกังาน เมอืเลกิจา้งต่อไปนี 
(๑) พนกังานทาํงานติดต่อกนัครบ ๑๒๐ วนั แต่ไม่ครบ ๑ ปี ใหจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของการ

ทาํงาน ๓๐ วนัสุดทา้ย 

(๒) พนกังานทาํงานติดต่อกนัครบ ๑ ปี แต่ไมค่รบ ๓ ปี ใหจ่้ายไมน่อ้ยกว่าค่าจา้งของการทาํงาน 

๙๐ วนัสุดทา้ย 

(๓) พนกังานทาํงานติดต่อกนัครบ ๓ ปี แต่ไมค่รบ ๖ ปี ใหจ่้ายไมน่อ้ยกว่าค่าจา้งของการทาํงาน 

๑๘๐ วนัสุดทา้ย 

(๔) พนกังานทาํงานติดต่อกนัครบ ๖ ปี แต่ไมค่รบ ๑๐ ปี ใหจ่้ายไมน่อ้ยกว่าค่าจา้งของการทาํงาน 

๒๔๐ วนัสุดทา้ย 

(๕) พนกังานทาํงานติดต่อกนัครบ ๑๐ ปีขนึไป ใหจ่้ายไมน่อ้ยกว่าค่าจา้งของการทาํงาน ๓๐๐ วนั

สุดทา้ย 

ขอ้ ๒๕ โรงเรียนไมต่อ้งจ่ายค่าชดเชย เมอืเลกิจา้งในกรณีหนึง กรณีใดดงัต่อไปนี 
(๑) ทุจริตต่อหนา้ท ีหรือทาํความผดิทางอาญา 

(๒) จงใจใหโ้รงเรียนไดร้บัความเสยีหาย 

(๓) ประมาท เลนิเลอ่ เป็นเหตุใหโ้รงเรียนไดร้บัความเสยีหายรา้ยแรง 

(๔)  ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกียวกบัการทาํงาน หรือระเบยีบคาํสงัของโรงเรียนและโรงเรียนไดต้กัเตือนเป็น

หนงัสอืแลว้ เวน้แต่กรณีรา้ยแรงผูบ้ริหารไมจ่าํเป็นตอ้งตกัเตือน 

(๕)  ละทงิหนา้ทเีป็นเวลา ๓ วนัติดต่อกนั โดยไมม่เีหตุอนัควร 

(๖) ไดร้บัโทษจาํคุกตามคาํพพิากษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๑ 

 

หมวด  ๗ 

เรือง เงนิเดือน การพจิารณาความดีความชอบ 
สวสัดิการและการสงเคราะหอ์นื ๆของเจา้หนา้ทแีละพนักงาน 

ขอ้ ๒๖   การสรรหา  การบรรจุ และเงนิเดือนของเจา้หนา้ทีและพนักงาน 

 (๒๖.๑) วดัและโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี สรรหาเจา้หนา้ที และพนกังานตามคุณสมบตัิ 

และความสามารถทตีอ้งการในรูปแบบและวิธีการทีเหมาะสม และใหม้ทีดลองงานและประเมนิเป็น

ระยะเวลา ๑๘๐ วนัก่อนทาํการพิจารณาบรรจุ ในช่วงการทดลองงานจะไดร้บัค่าตอบแทนตามวุฒิ

และตามอตัราค่าแรงทกีาํหนด 

 (๒๖.๒)  เจา้หนา้ท ีและพนกังานจะไดร้บัเงนิเดอืนประจาํวุฒติามอตัราทบีรรจุ  และจะไดร้บัเงนิเดือน  แต่ละ

เดอืนอย่างชา้ภายในวนัท ี๓  ของเดอืนถดัไป 
 (๒๖.๓) เงนิเดอืนเป็นไปตามวุฒกิารศึกษาทรีะเบยีบของสงัฆมณฑลจนัทบุรีกาํหนด และสอดคลอ้งกบัอตัรา

เงนิเดอืนขา้ราชการหรือค่าแรงขนัตาํทกีาํหนด 
 (๒๖.๔)  การปรบัฐานเงนิเดอืนต่อเมอืมกีารประกาศขนึเงนิเดือนขา้ราชการหรือปรบัเปลยีนค่าแรงขนัตาํ ซึง

ตอ้งไดร้บัการพจิารณาและประกาศใชเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร จากสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ขอ้ ๒๗  การขึนขนัเงนิเดือนประจาํปี 
 ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยบญัชเีงนิเดอืนสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 (๒๗.๑) วดัและโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี มกีารพิจารณาคุณภาพการปฏิบตัิหนา้ทีและ

พิจารณาขึนขนัเงนิเดือนบุคลากรทุกปี  จะพิจารณาและอนุมตัิภายในเดือนมถิุนายน โดยมีการ

ประเมนิการปฏบิตัิหนา้ทขีองบุคลากรตามเกณฑแ์ละเครืองมอืทจีดัทาํขนึ  โดยแจง้หวัขอ้และวิธีการ

ประเมนิทใีชใ้หบุ้คลากรทราบลว่งหนา้ 
 (๒๗.๒) บุคลากรจะไดร้บัการขนึเงนิเดือนเมอืปฏิบตัิงาน ไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี บุคลากรทีประพฤติผิดระเบียบ

โรงเรียนในเรืองการทุจริตหรือความผดิรา้ยแรงหรือประพฤติผดิจรรยาบรรณวิชาชีพจะไม่ไดร้บัการ

พจิารณาขนึเงนิเดอืน 
 (๒๗.๓) วดัและโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ใชผ้งับญัชีเงนิเดือน  ขนัละ ๒๐๐ บาท   ซึง

สอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัอตัราเงนิเดอืนหรืออตัราค่าแรงทรีาชการประกาศใช ้ซงึจดัทาํผงัไวท้ลีะครึง

ขนั การขนึเงนิเดือนสามารถเทียบขนัทีแสดงไวใ้นผงับญัชี ทงันีไดก้าํหนดใหแ้ต่ละวุฒิการศึกษามี

เพดานเงนิสูงสุดตามทกีาํหนด     

 (๒๗.๔)  การเปลยีนแปลงขนัและผงับญัชเีงนิเดอืนจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี

 (๒๗.๕)  บุคลากรทยีงัไมไ่ดท้าํสญัญาการจา้ง เป็นรายปีและจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาขนึเงนิเดอืนตามระเบียบ

นีจนกว่าจะมปีระกาศเปลยีนแปลง  

 

 

 



 

๖๒ 

 

ขอ้ ๒๘  เงนิรางวลัขวญัและกาํลงัใจโอกาสคริสตม์าสและปีใหม่ 
 จดัใหใ้นโอกาสคริสต์มาสเพือเป็นขวญัและกําลงัใจแก่เจา้หนา้ที และพนกังาน  โดยกําหนดให ้คนละ    

๕,๐๐๐ บาท   โดยสงัฆมณฑลจนัทบุรีจะพจิารณาเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัค่าครองชีพตาม

สถานการณ์ปจัจุบนั     

ขอ้ ๒๙  เงนิสวสัดิการบําเหน็จสะสม และสวสัดิการนานปี 

 (๒๙.๑)  สวสัดกิารบาํเหน็จสะสม สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  
  เจา้หนา้ทจีะไดร้บัสวสัดกิารบาํเหน็จสะสมดงันี เมอืปฏบิตัิหนา้ทีครบปีที ๑-๑๐ จะไดร้บัเงนิบาํเหน็จ

สะสม ปีละ ๑,๒๐๐ บาท ปีท ี๑๑-๒๐ จะไดร้บัเงนิบาํเหน็จสะสม ปีละ ๑,๕๐๐ บาท โดยจะไดร้บัเมอืทาํงานครบ ๓ ปี 

นบัจากวนับรรจุ โดยไมม่ดีอกเบยี หากออกก่อนระยะเวลา ๕ ปีจะไมไ่ดร้บัสวสัดกิารในส่วนนี 

  พนกังานประจาํจะไดร้บัสวสัดิการบาํเหน็จสะสมปีละ ๑,๒๐๐ บาท โดยจะไดร้บัสวสัดิการบาํเหน็จ

สะสม เมอืปฏบิตัิงานครบ ๓ ปีนบัจากวนัทาํสญัญาจา้ง หากลาออกก่อนกาํหนดเวลาดงักล่าวจะไม่ไดร้บัเงนิบาํเหน็จ

สะสม 

 (๒๙.๒)  สวสัดกิารนานปีสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 (๒๙.๒.๑) เมอืเจา้หนา้ทปีระจาํทปีฏบิตัิหนา้ทใีนสงัฆมณฑลจนัทบุรีนบัตงัแต่วนับรรจุครบ ๑๕ ปี จะ

ไดร้บัเงนิสวสัดกิารนานปี จาํนวนเงนิ ๑๕,๐๐๐ บาท  ครบ ๒๐ ปีจะไดร้บัเงนิสวสัดิการ

นานปี จาํนวนเงนิ ๕,๐๐๐ บาท  
 เมอืพนกังานจา้งประจาํปฏิบตัิหนา้ทีในสงัฆมณฑลจนัทบุรีนบัตงัแต่วนัทาํสญัญาจา้ง ครบ ๓ ปีจะ

ไดร้บัเงนิสวสัดกิารนานปีเป็นจาํนวนเงนิ ๓,๐๐๐ บาท   
 (๒๙.๒.๒) เจา้หนา้ทแีละบุคลากรจะไมไ่ดร้บัสวสัดกิารบาํเหน็จสะสมเมอืจงใจกระทาํการใหว้ดัหรือ

โรงเรียนไดร้บัความเสยีหายในการออกจากหนา้ทีของตนหรือ กรณีทีลาออกโดยไม่แจง้

ลว่งหนา้ก่อน ๑ เดอืน 

ขอ้ ๓๐  สวสัดิการงานสมรส  
 ในกรณีพนกังานของโรงเรียนสมรส จะไดร้บัสวสัดกิารงานสมรสคนละ ๓,๐๐๐ บาท 

ขอ้ ๓๑  ปฏบิตัิงานครบ ๒๕ ปี  
 เมอืเจา้หนา้ทหีรือพนกังานทาํหนา้ทคีรบ ๒๕ ปีติดต่อกนั  จะไดร้บัการจดักิจกรรมเพอืเป็นเกียรติ และเพอืให ้

กาํลงัใจ พรอ้มทงัไดร้บัเงนิ ๒๕,๐๐๐ บาท   
 ขอ้ ๓๒ เจา้หนา้ทีและพนักงานถงึแกก่รรม และสวสัดิการฌาปนกจิบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยาครูทีถูกตอ้งตาม

กฎหมาย  

 (๓๒.๑)  เมอืเจา้หนา้ทแีละพนกังานถงึแก่กรรมจะไดร้บัสวสัดกิารดงันี 

 (๓๒.๑.๑) เงนิเดอืนทงัเดอืน  
 (๓๒.๑.๒) เงนิค่าฌาปนกิจ เป็นจาํนวนเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีมบีุตรทีเรียนอยู่ในโรงเรียน รสจ. 

บุตรจะไดร้บัสิทธิ ในสวสัดิการจนถึงการศึกษาภาคบงัคบัหรือชนัสูงสุดของโรงเรียน

โรงเรียนจดัพวงหรีด และเป็นเจา้ภาพ ๑ คืนดว้ยเงนิช่วยเหลอืจาํนวน ๕,๐๐๐ บาท 



 

๖๓ 

 

 (๓๒.๒)  สวสัดกิารฌาปนกิจบดิา มารดา บุตร สามแีละภรรยา 
  โรงเรียนจดัพวงหรีด และเป็นเจา้ภาพ ๑ คืนดว้ยเงนิช่วยเหลอืจาํนวน ๕,๐๐๐ บาท 

ขอ้ ๓๓  สวสัดิการทวัไป 
 (๓๓.๑)  สวสัดกิารค่าธรรมเนียมการเรียนบุตรเจา้หนา้ทแีละพนกังาน หากเรียนในโรงเรียนของสงัฆมณฑลจะไดร้บั

สวสัดกิารยกเวน้ค่าธรรมเนียมการเรียนอืนแก่บุตรโดยกาํเนิด  (จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนพเิศษ)   

 (๓๓.๒)  สวสัดกิารประกนัอุบตัิเหตุ  วดัและโรงเรียนจดัทาํประกนัอุบตัิเหตุประเภทหมูใ่หก้บัเจา้หนา้ทีและพนกังาน

ในอตัราทเีหมาะสมทุกปี 
 (๓๓.๓)  สวสัดิการประกนัสงัคม  วดัและโรงเรียนจดัทาํประกนัสงัคมใหก้บัเจา้หนา้ทีและพนกังานตามระเบียบ

กระทรวงแรงงานกาํหนด 

 (๓๓.๔)  สวสัดกิารชดุแต่งกาย เมอืมกีารเปลยีนเครืองแบบการแต่งกาย วดัและโรงเรียนจดัสวสัดกิารชดุเครืองแบบ

การแต่งกายแก่เจา้หนา้ทแีละพนกังาน ๒ ชดุ   
 

หมวด ๘ 

ขอ้พงึปฏบิตัขิองพนักงาน 

ขอ้ ๓๔ พนักงานพงึปฏบิตัดิงัต่อไปนี 

(๑) มคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

(๒) ประพฤติตนเป็นผูม้คุีณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และปฏบิตัิตนเยยีงศาสนิกชนทดี ี

(๓) แต่งกายสุภาพเรียบรอ้ยในชดุเครืองแบบททีางโรงเรียนกาํหนดในขณะปฏบิตัิหนา้ท ี

(๔) มคีวามสุภาพ เคารพ ใหเ้กียรติต่อผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และเพอืนร่วมงาน 

(๕) เป็นคนซอืสตัยแ์ละตรงต่อเวลา 

(๖) ทาํงานในหนา้ททีไีดร้บัมอบหมายดว้ยความรบัผดิชอบ 

(๗) มคีวามสามคัคี รกัษาทรพัยส์นิและชอืเสยีงของโรงเรียน 

(๘) หลกีเลยีงการพนนั สงิเสพติด ตลอดจนอบายมขุต่างๆ ทเีป็นเหตุใหต้นเองและผูอ้ืนเสยีหาย 

(๙) อุทศิตนใหก้บัโรงเรียน และงานทไีดร้บัมอบหมาย 

(๑๐) ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของโรงเรียน ว่าดว้ยเรืองพนกังานและสวสัดกิารพนกังาน อย่างเคร่งครดั 

 

บทเฉพาะกาล 
ขอ้ ๓๕ ระเบียบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ว่าดว้ยเรืองพนกังานและสวสัดิการ ใหค้งใชโ้ดยทีไม่

ขดัแยง้กบั พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  ระเบียบราชการอืน และระเบียบการของโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ทงันีจนกว่าจะมกีารปรบัปรุงเปลยีนแปลงหรือแกไ้ขต่อไป 

 

 

 



 

๖๔ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยเรืองการบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการ 

 

เพอืใหก้ารดาํเนินการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่คุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทีกําหนดไวต้าม

พระราชบญัญตัิการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรฐานตามอตัลกัษณ์

การศึกษาคาทอลกิ อาศยักฎกระทรวง เรืองการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และอาศยัคาํสงักระทรวงศึกษาธิการที สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐานที ๒๙๓/

๒๕๕๑ เรือง ใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน ลงวนัที ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กาํหนดใหส้ถานศึกษา ใน

สงักดั จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และอาศยัอาํนาจตาม

ความในระเบยีบกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ครงัท ี.................เมอืวนัท.ี........เดอืน.......พ.ศ. 

.............. ใหก้าํหนดระเบยีบเรืองการบริหารงานหลกัสูตรและงานวชิาการไว ้ดงันี 

 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีเรียกว่า “ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” ว่าดว้ยเรือง บริหารงานหลกัสูตรและ

งานวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหบ้งัคบัใชต้งัแต่วนัถดัจากวนัประกาศใชร้ะเบยีบโดยอาศยัอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี 

 “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงั

จากสงัฆมณฑลจนัทบุรีใหด้าํรงตาํแหน่ง ผูร้บัใบอนุญาต ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต ผูจ้ดัการ ผูอ้าํนวยการ โรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี” หมายความว่า  คณะบุคคลทีไดม้าจาก

การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรุีตามระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และวธิีการทกีาํหนด

ไวโ้ดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี 

 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ 

พทัยา   

“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 



 

๖๕ 

 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า  ผูจ้ดัการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “รองผูอ้าํนวยการ”  หมายความว่า รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา  

“ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย” หมายความวา่  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรอื

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

  “คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการ” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บั

ใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการ 

ขอ้ ๔ ใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษา รกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 

 

หมวด ๑ 

การพฒันาหรือการดําเนินการเกยีวกบัการใหค้วามเหน็การพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถนิ 

 

ขอ้ ๕ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ท ีในการพฒันาหรือการ 

ดาํเนินการเกียวกบัการใหค้วามเหน็การพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถนิ ดงันี 

๕.๑  วเิคราะหก์รอบสาระการเรียนรูท้อ้งถนิทสีาํนกังานเขตพนืทกีารศึกษาจดัทาํไว ้

๕.๒  วเิคราะหห์ลกัสูตรสถานศึกษาเพอืกาํหนดจุดเนน้หรอืประเดน็ทสีถานศึกษาใหค้วามสาํคญั 

๕.๓   ศึกษาและวิเคราะหข์อ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพือนาํมาเป็นขอ้มูลจดัทาํสาระการ

เรียนรูท้อ้งถนิของสถานศึกษาใหส้มบูรณ์ยงิขนึ 



 

๖๖ 

 

๕.๔   จดัทาํสาระการเรียนรูท้อ้งถนิของสถานศึกษาเพอืนาํไปจดัทาํรายวชิาพนืฐานหรือรายวชิาเพมิเติม จดัทาํ

คาํอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู ้ แผนการจดัการเรียนรู ้ เพือจดัประสบการณ์และจดักิจกรรม    

การเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน  ประเมนิผลและปรบัปรุง 

 ๕.๕   ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตัิ 

 

หมวด ๒ 

การวางแผนงานดา้นวชิาการ 

ขอ้ ๖ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการวางแผนงานดา้นวชิาการ ดงันี 

๖.๑ วางแผนงานดา้นวชิาการโดยการรวบรวมขอ้มลู และกาํกบั ดูแล  นิเทศและติดตามเกียวกบั 

งานวิชาการ  ไดแ้ก่  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู ้การวดัผล 

ประเมนิผล และการเทยีบโอนผลการเรียน การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพฒันา

และใชส้ือและเทคโนโลยีเพือการศึกษา การพฒันาและส่งเสริมใหม้แีหล่งเรียนรู ้การวิจยัเพือพฒันา

คุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชมุชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ 

๖.๒ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตัิโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

หมวด ๓ 

การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ขอ้ ๗ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหนา้ทีในการบริหารการจดัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา ดงันี 

๗.๑  จดัทาํแผนการเรียนรูท้กุกลุม่สาระการเรียนรู ้

๗.๒  จดัการเรียนการสอนทุกกลุม่สาระการเรียนรูทุ้กระดบัชนั ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั พฒันาคุณธรรมนาํความรู ้ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

๗.๓  ใชส้อืการเรียนการสอนและแหลง่การเรียนรู ้  

๗.๔  จดักิจกรรมพฒันาหอ้งสมดุ  หอ้งปฏบิตัิการต่าง ๆ ใหเ้ออืต่อการเรยีนรู ้   

๗.๕  ส่งเสริมการวจิยัและพฒันาการเรยีนการสอนทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้

๗.๖  ส่งเสริมการพฒันาความเป็นเลิศของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนพิการ  ดอ้ยโอกาสและมี

ความสามารถพเิศษ 

 

หมวด ๔ 

การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

ขอ้ ๘ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา ดงันี 

๘.๑ จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นของตนเอง โดย 



 

๖๗ 

 

                ๘.๑.๑ จดัใหม้กีารวจิยัและพฒันาหลกัสูตรขนึใชเ้องใหท้นักบัการเปลยีนแปลง 

ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมและเป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรียนอืน มุง่สู่ 

ระดบัมาตรฐานสากล 

 ๘.๑.๒ จดัทาํหลกัสูตรทมีุง่เนน้พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นมนุษยท์สีมบูรณ์ทงั 

  ร่างกาย จิตใจ  สติปญัญา มคีวามรูแ้ละคุณธรรม  สามารถอยู่ร่วมกบั 

  ผูอ้ืนไดอ้ย่างมคีวามสุข 

                 ๘.๑.๓   จดัใหม้วีชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนั 

  พนืฐานของกระทรวงศึกษาธิการ     

                 ๘.๑.๔   เพมิเติมเนือหาสาระของรายวชิาใหสู้งและลกึซงึมากขนึสาํหรบั 

  กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ไดแ้ก่ การศึกษาดา้นศาสนา  ดนตร ี นาฏศิลป์   

  กีฬา    อาชวีศึกษา การศึกษาทส่ีงเสริมความเป็นเลศิ  ผูบ้กพร่อง พกิาร 

  และการศึกษาทางเลอืก 

                 ๘.๑.๕   เพมิเติมเนือหาสาระของรายวชิาทสีอดคลอ้งสภาพปญัหา ความ 

  ตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง ชมุชน  สงัคมและโลก 

๘.๒  สถานศึกษาสามารถจดัทาํหลกัสูตร  การจดักระบวนการเรยีนรู ้ การสอนและอืนๆ  ให ้

          เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรยีนตามกลุม่เป้าหมายพเิศษ 

๘.๓  คณะกรรมการบรหิารโรงเรียนใหค้วามเหน็ชอบหลกัสูตรสถานศึกษา 

๘.๔  นิเทศ ติดตาม ประเมนิผลและปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา และรายงานผลใหส้าํนกังาน 

         เขตพนืทกีารศึกษารบัทราบ 

 

หมวด ๕ 

การพฒันากระบวนการเรียนรู ้

ขอ้ ๙ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการพฒันากระบวนการเรียนรูด้งันี 

๙.๑ จดัเนือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  

  โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ๙.๒  ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ  การเผชญิสถานการณ์ และการประยุกตค์วามรู ้

  มาใชเ้พอืป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 

 ๙.๓  จดักจิกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์ริงฝึกการปฏบิตัิใหท้าํได ้คิดเป็น  

  ทาํเป็น รกัการอ่าน และเกิดการใฝ่รูอ้ยา่งต่อเนือง 

๙.๔   จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อย่างไดส้ดัส่วนสมดุลกนั 

  รวมทงัปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมทดีงีามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

 



 

๖๘ 

 

 ๙.๕  ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สอืการเรียน และ 

  อาํนวยความสะดวกเพอืใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้รวมทงัสามารถใชก้าร 

  วจิยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู ้ทงันี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรูไ้ปพรอ้มกนั 

  จากสอืการเรยีนการสอนและแหลง่วทิยาการประเภทต่างๆ  

 ๙.๖   จดัการเรยีนรูใ้หเ้กิดขนึไดทุ้กเวลาทุกสถานท ีมกีารประสานความร่วมมอื กบับดิา 

  มารดา  ผู ป้กครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย   เพือร่วมกันพฒันาผู เ้รียนตามศักยภาพ 

 ๙.๗  ศึกษาคน้ควา้พฒันารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท้กีา้วหนา้ เพอืเป็นผูน้าํ 

  การจดักระบวนการเรียนรู ้เพอืเป็นตน้แบบใหก้บัสถานศึกษาอืน 

 

หมวด ๖ 

การวดัผลประเมนิผลและการดําเนินการเทียบผลการเรียน 

ขอ้ ๑๐ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการวดัผลประเมนิผลและการดาํเนินการเทยีบ

ผลการเรียน ดงันี 

๑๐.๑  กาํหนดระเบยีบการวดัและประเมนิผลของสถานศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษาโดยให ้

 สอดคลอ้งกบันโยบายระดบัประเทศ 

๑๐.๒ จดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบยีบการวดัและประเมนิผลของ 

 สถานศึกษา 

๑๐.๓ วดัผล ประเมนิผล เทยีบโอนประสบการณ ์ ผลการเรียนและอนุมตัิผลการเรียน 

๑๐.๔ จดัใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนทุกระดบัชนั และจดัใหม้กีารซ่อมเสริมกรณีทมีผูีเ้รียนไม ่

 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

๑๐.๕ จดัใหม้กีารพฒันาเครอืงมอืในการวดัและประเมนิผล 

๑๐.๖  จดัระบบสารสนเทศดา้นการวดัผลประเมนิผลและการเทยีบโอนผลการเรียนเพอืใชใ้น 

 การอา้งอิง ตรวจสอบและใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาการเรยีนการสอน 

 ๑๐.๗ ผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมตัผิลการประเมนิ การเรียนดา้นต่าง  ๆ รายปี/ รายภาค และ 

 ตดัสนิผลการเรียนการผ่านระดบัชนั และจบการศึกษาขนัพนืฐาน 

 ๑๐.๘ การเทยีบโอนผลการเรียนเป็นอาํนาจของสถานศึกษาทจีะแต่งตงัคณะกรรมการ 

 ดาํเนินการเพอืกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการเทยีบระดบัการศึกษาทงั 

 ในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั  คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน และเสนอ 

 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการพรอ้มทงัใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาอนุมตัิ 

 การเทยีบโอน 

 

 



 

๖๙ 

 

หมวด ๗ 

การวจิยัเพอืพฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

ขอ้ ๑๑ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการมบีทบาทหนา้ทีในการวิจยัเพือพฒันาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา ดงันี 

๑๑.๑   กาํหนดนโยบายและแนวทางการใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรูแ้ละ 

 กระบวนการทาํงานของนกัเรียน  ครูและผูเ้กียวขอ้งกบัการศึกษา 

๑๑.๒ พฒันาครูและนกัเรียนใหม้คีวามรูเ้กยีวกบั  การปฏรูิปการเรียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยั 

 เป็นสาํคญัในการเรียนรูท้ซีบัซอ้นขนึทาํใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการคิด การจดัการ  การหา 

 เหตุผลในการตอบปญัหา การผสมผสานความรูแ้บบสหวทิยาการและการเรียนรูใ้น 

 ปญัหาทตีนสนใจ 

๑๑.๓ พฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการวจิยั 

๑๑.๔ รวบรวม และเผยแพร่ผลการวจิยัเพอืการเรียนรูแ้ละพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทงั 

 สนบัสนุนใหค้รูนาํผลการวจิยัมาใชเ้พอืพฒันา การเรียนรูแ้ละพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 ของสถานศึกษา 

 

หมวด ๘ 

การพฒันาและสง่เสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู ้

ขอ้ ๑๒ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการพฒันาและส่งเสริมใหม้แีหลง่เรียนรู ้ดงันี 

๑๒.๑ จดัใหม้แีหลง่เรยีนรูอ้ย่างหลากหลายทงัภายในและภายนอกสถานศึกษาใหพ้อเพยีงเพอื 

  สนบัสนุนการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองกบัการจดักระบวนการเรยีนรู ้ 

๑๒.๒ จดัระบบแหลง่การเรียนรูภ้ายในโรงเรียนใหเ้ออืต่อการจดัการเรียนรูข้องผูเ้รียน เช่น พฒันาหอ้งสมดุให ้

เป็นแหลง่การเรียนรู ้  จดัใหม้หีอ้งสมดุหมวดวชิา หอ้งสมดุเคลอืนท ีมมุหนงัสอืในหอ้งเรยีน  หอ้ง

พพิธิภณัฑ ์ หอ้งมลัติมเีดยี  หอ้งคอมพวิเตอร ์ อินเตอรเ์น็ต ศูนยว์ชิาการ  ศูนยว์ทิยบรกิาร (Resource 

Center)  สวนสุขภาพ สวนวรรณคด ีสวนหนงัสอื  

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มลูแหลง่การเรียนรูใ้นทอ้งถนิใหเ้ออืต่อการจดัการเรียนรูข้องผูเ้รียนของสถานศึกษาของ

ตนเอง เช่น  จดัเสน้ทาง/แผนทแีละระบบการเชอืมโยงเครอืขา่ยหอ้งสมดุประชาชน  หอ้งสมดุ

สถาบนัการศึกษา  พพิธิภณัฑ ์ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์ ภูมปิญัญาทอ้งถนิ ฯลฯ 

 ๑๒.๔ ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หลง่เรียนรู ้ทงัในและนอกสถานศึกษาเพอืพฒันาการเรียนรู ้ และ

นิเทศ  กาํกบัติดตาม 

  

 

 



 

๗๐ 

 

หมวด ๙ 

การนิเทศการศึกษา 

ขอ้ ๑๓ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการพฒันาและส่งเสริมใหม้กีารนิเทศการศึกษา 

ดงันี 

๑๓.๑ สรา้งความตระหนกัใหแ้ก่ครูและผูเ้กียวขอ้งใหเ้ขา้ใจกระบวนการนิเทศภายในวา่เป็นกระบวนการทาํงาน

ร่วมกนัทใีชเ้หตผุลการนิเทศเป็นการพฒันาปรบัปรุงวธิีการทาํงานของแต่ละบุคคลใหม้คุีณภาพ การนิเทศเป็น

ส่วนหนึงของกระบวนการบรหิาร เพอืใหท้กุคนเกิดความเชอืมนัวา่ ไดป้ฏบิตัิถูกตอ้ง  กา้วหนา้และเกิด

ประโยชนสู์งสุดต่อผูเ้รียนและตวัครูเอง 

 ๑๓.๒ จดัการนิเทศภายในสถานศึกษาใหม้คุีณภาพ ทวัถงึและต่อเนืองเป็นระบบและกระบวนการ  

 ๑๓.๓ จดัระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหเ้ชอืมโยงกบัระบบนิเทศการศึกษาของสาํนกังานเขตพนืทกีารศึกษา 

 

หมวด ๑๐ 

การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ขอ้ ๑๔ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการบริหารงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลอื

นกัเรียน ดงันี 

๑๔.๑ กาํหนดนโยบายการจดัการศึกษาทมีกีารแนะแนวเป็นองคป์ระกอบสาํคญั โดยใหทุ้กคนในสถานศึกษา

ตระหนกัถงึการมส่ีวนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน 

๑๔.๒ จดัระบบงานและโครงสรา้งองคก์รแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนของสถานศึกษาใหช้ดัเจน 

๑๔.๓ สรา้งความตระหนกัใหค้รูทุกคนเหน็คุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

๑๔.๔ ส่งเสริมและพฒันาใหค้รูไดร้บัความรูเ้พมิเติมในเรอืงจิตวทิยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลอื

นกัเรียนเพอืใหส้ามารถบูรณาการในการจดัการเรยีนรูแ้ละเชอืมโยงสู่การดาํรงชวีติประจาํวนั 

๑๔.๕ คดัเลอืกบุคลากรทมีคีวามรู ้ ความสามารถและบุคลกิภาพทเีหมาะสม ทาํหนา้ทคีรูแนะแนว  ครูที

ปรึกษา  ครูประจาํชนั  และคณะอนุกรรมการแนะแนว 

๑๔.๖ ดูแล  กาํกบั  นิเทศ  ติดตามและสนบัสนุนการดาํเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนอยา่งเป็น

ระบบ  

๑๔.๗ ส่งเสริมความร่วมมอืและความเขา้ใจอนัดรีะหว่างครู  ผูป้กครองและชมุชน  

๑๔.๘ ประสานงานดา้นการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา  องคก์รภาครฐัและเอกชน  บา้น ศาสนสถาน  ชมุชน 

ในลกัษณะเครอืขา่ยการแนะแนว 

๑๔.๙ เชอืมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

 

 

 



 

๗๑ 

 

หมวด ๑๑ 

การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

ขอ้ ๑๕ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทีในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา ดงันี 

๑๕.๑ จดัระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจดัโครงสรา้งการบริหารทเีออืต่อการพฒันางานและการสรา้งระบบ

ประกนัคุณภาพภายในจดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู ่ขอ้มลูมคีวามสมบูรณ์เรยีกใชง้า่ย สะดวก 

รวดเร็ว  ปรบัใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ  

๑๕.๒ จดัทาํแผนสถานศึกษาทมีุง่เนน้คุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ/์แผนยุทธศาสตร)์ 

๑๕.๓ ดาํเนินการตามแผนพฒันาสถานศึกษาในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาตอ้งสรา้งระบบการ

ทาํงานทเีขม้แขง็เนน้การมส่ีวนร่วมและวงจรการพฒันาคุณภาพ ของ เดมมงิ (Deming Cycle)  

๑๕.๔ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดาํเนินการอย่างจริงจงัต่อเนืองดว้ยการสนบัสนุนให ้

ครู ผูป้กครองและชมุชนเขา้มามส่ีวนร่วม  

๑๕.๕ ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานทกีาํหนดเพอืรองรบัการประเมนิคุณภาพ

ภายนอก  

๑๕.๖ จดัทาํรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี (SAR) และสรุปรายงานประจาํปี โดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดัและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

หมวด ๑๒ 

การสง่เสรมิชุมชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวชิาการ 

ขอ้ ๑๖ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหนา้ทีในการส่งเสริมชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทาง

วชิาการ ดงันี 

๑๖.๑ จดักระบวนการเรยีนรูร่้วมกบับุคคล  ครอบครวั  ชมุชน  องคก์รชมุชน  องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถนิ  เอกชน  องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชพี  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัอืน 

๑๖.๒ ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชมุชนโดยการจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชมุชน 

๑๖.๓ ส่งเสริมใหช้มุชนมกีารจดัการศึกษาอบรม  มกีารแสวงหาความรู ้ ขอ้มลู  ขา่วสารและรูจ้กัเลอืกสรร   

ภูมปิญัญาและวทิยาการต่าง  ๆ   

๑๖.๔ พฒันาชมุชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการรวมทงัหาวธิีการสนบัสนุนใหม้กีาร

แลกเปลยีนประสบการณ์ระหว่างชมุชน 

 

 

 

 



 

๗๒ 

 

หมวด ๑๓ 

การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอนื 

ขอ้ ๑๗ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการ

กบัสถานศึกษาและองคก์รอืน ดงันี 

๑๗.๑ ระดมทรพัยากรเพอืการศึกษา  ตลอดจนวทิยากรภายนอกและ ภูมปิญัญาทอ้งถนิ  เพอืเสริมสรา้ง

พฒันาการของนกัเรียนทกุดา้น  รวมทงัสบืสานจารตีประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถนิ  

๑๗.๒ เสริมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศึกษากบัชมุชน ตลอดจนประสานงานกบัองคก์รทงัภาครฐัและ

เอกชน  เพอืใหส้ถานศึกษาเป็นแหลง่วทิยาการของชมุชน และมส่ีวนในการพฒันาชมุชนและทอ้งถนิ 

๑๗.๓ ใหบ้รกิารดา้นวชิาการทสีามารถเชอืมโยงหรือแลกเปลยีนขอ้มลูขา่วสารกบัแหลง่วชิาการในทอีืน ๆ  

๑๗.๔ จดักิจกรรมร่วมกบัชมุชน เพอืส่งเสริมวฒันธรรมการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัศิษยเ์ก่า การประชมุ

ผูป้กครองนกัเรยีน  การปฏบิตัิงานร่วมกบัชมุชน การร่วมกจิกรรมกบัสถาบนัการศึกษาอืน 

 

หมวด ๑๔ 

การสง่เสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแกบุ่คคล  ครอบครวั  องคก์ร     

หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบนัอนืทจีดัการศึกษา 

ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหนา้ทีในการส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่

บุคคล  ครอบครวั  องคก์รหน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบนัอืนทจีดัการศึกษาดงันี 

๑๘.๑ ประชาสมัพนัธส์รา้งความเขา้ใจต่อบุคคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน ในเรือง

เกียวกบัสทิธิในการจดัการศึกษาขนัพนืฐานการศึกษา  

๑๘.๒ จดัใหม้กีารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ  การเพมิความพรอ้มใหก้บับุคคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ เอกชน  องคก์รวชิาชพี สถาบนั ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั

สงัคมอืนทร่ีวมจดัการศึกษา 

๑๘.๓ ร่วมกบับุคคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ เอกชน องคก์รเอกชน 

องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืนร่วมกนัจดัการศึกษาและใช ้

ทรพัยากรร่วมกนัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ผูเ้รียน 

๑๘.๔ ส่งเสริมสนบัสนุนใหม้กีารจดักิจกรรมการเรียนรูร่้วมกนัระหว่างสถานศึกษากบับุคคล ครอบครวั ชมุชน 

องคก์รชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา               

สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน 

๑๘.๕ ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คคล ครอบครวั ชมุชน องคก์รชมุชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ เอกชน 

องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน ไดร้บัความ

ช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการตามความเหมาะสมและจาํเป็น 



 

๗๓ 

 

๑๘.๖ ส่งเสริมและพฒันาแหลง่เรียนรู ้ทงัดา้นคุณภาพและปริมาณเพอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

 

หมวด ๑๕ 

การจดัทําระเบียบและแนวปฏบิตัเิกยีวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา 

 

ขอ้ ๑๙ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการจดัทาํระเบยีบและแนวปฏบิตัิเกียวกบังาน

ดา้นวชิาการของสถานศึกษา ดงันี 

๑๙.๑ ศึกษาและวเิคราะหร์ะเบยีบและแนวปฏบิตัิเกียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา เพอืใหผู้ท้เีกียวขอ้ง

ทุกฝ่ายรบัรูแ้ละถอืปฏบิตัิเป็นแนวเดยีวกนั 

๑๙.๒ จดัทาํร่างระเบยีบและแนวปฏบิตัิเกียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษา เพือใหผู้ท้ีเกียวขอ้งทุกฝ่าย

รบัรูแ้ละถอืปฏบิตัิเป็นแนวเดยีวกนั 

๑๙.๓ ตรวจสอบร่างระเบยีบและแนวปฏบิตัิเกียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษาและแกไ้ขปรบัปรุง   

๑๙.๔ นาํระเบยีบและแนวปฏบิตัิเกียวกบังานดา้นวชิาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏบิตัิ 

๑๙.๕ ตรวจสอบและประเมนิผลการใชร้ะเบยีบและแนวปฏิบตัิเกียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษาและ

นาํไปแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

หมวด ๑๖ 

การคดัเลือกหนังสอื 

ขอ้ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการมบีทบาทหนา้ทใีนการคดัเลอืกหนงัสอื ดงันี 

๒๐.๑ ศึกษา วเิคราะห ์ คดัเลอืกหนงัสอืเรียนกลุม่สาระการเรียนรูต่้างๆ  ทีมคุีณภาพสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร

สถานศึกษาเพอืเป็นหนงัสอืแบบเรียนเพอืใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

๒๐.๒ จดัทาํหนงัสอืเรียน หนงัสอืเสริมประสบการณ์  หนงัสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหดั  ใบงาน  ใบความรู ้

เพอืใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

๒๐.๓ ตรวจพิจารณาคุณภาพหนงัสือเรียน หนงัสือเสริมประสบการณ์  หนงัสืออ่านประกอบ  แบบฝึกหดั  ใบ

งาน  ใบความรูเ้พอืใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

 

หมวด ๑๗ 

การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยเีพอืการศึกษา 

ขอ้ ๒๑ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการมบีทบาทหนา้ทีในการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีเพือการศึกษา 

ดงันี 



 

๗๔ 

 

๒๑.๑ จดัใหม้กีารร่วมกนักาํหนดนโยบาย  วางแผนในเรืองการจดัหา และพฒันาสอืการเรียนรูแ้ละเทคโนโลยี

เพอืการศึกษาของสถานศึกษา 

๒๑.๒ พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาในเรืองเกียวกบัการพฒันาสอืการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยเีพอืการศึกษา 

พรอ้มทงัใหม้กีารจดัตงัเครอืขา่ยทางวชิาการ  ชมรมวชิาการเพอืเป็นแหลง่การเรยีนรูข้องสถานศึกษา 

๒๑.๓ พฒันาและใชส้อืและเทคโนโลยทีางการศึกษา  โดยมุง่เนน้การพฒันาสอืและเทคโนโลยทีางการศึกษาที

ใหข้อ้เทจ็จริงเพอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ   เกิดขนึ โดยเฉพาะหาแหลง่สอืทเีสริมการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาใหม้ปีระสทิธิภาพ 

๒๑.๔ พฒันาหอ้งสมดุของสถานศึกษาใหเ้ป็นแหลง่การเรียนรูข้องสถานศึกษา และชมุชน 

๒๑.๕ นิเทศ  ติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรในการจดัหา  ผลติ ใชแ้ละพฒันาสือและ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

ขอ้ ๒๒ ใหค้ณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีเป็นผูม้อีาํนาจพิจารณาวินิจฉยัปญัหาอนัอาจ

เกิดขนึจากการปฏบิตัิตามระเบยีบนี 

ขอ้ ๒๓ กรณีมีการเปลยีนแปลงแกไ้ข  ใหเ้สนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี 

อนุมตัิ และใหค้วามเหน็ชอบก่อนนาํไปใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๕ 

 

ระเบียบสถานศึกษาวา่ดว้ยการประเมินผลการเรียน 
ตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานสถานศึกษา โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 

 โดยทโีรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  ไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ใหใ้ช ้

หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานสถานศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ตามคําอนุมตัิในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน สามญัครังที. . . . .. . . . .. .  ลงวนัที. . .. . . . .. . . . .. .และเพือใหเ้ป็นไปตามแนวทางการดําเนินงานตามคําสงั

กระทรวงศึกษาธิการ ท ีวก...............  ลงวนัท.ี..............  เรือง ใหใ้ชห้ลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

และกระจายอาํนาจใหส้ถานศึกษากาํหนดหลกัสูตรสถานศึกษาขนึใชเ้อง  เพือใหส้อดคลอ้งกบัคาํสงัดงักล่าว โรงเรียน

คาทอลิกสงัก ัดส ังฆมณฑลจันทบุรี  โดยคณะกรรมการบริหารงานหลกัสูตรและงานวิชาการ โรงเรียน และ

คณะอนุกรรมการวดัผลประเมนิผล  จึงวางระเบยีบไวด้งัต่อไปนี 

ขอ้ ๑   ระเบยีบนีเรียกว่า “ระเบยีบสถานศึกษาว่าดว้ยการประเมนิผลการเรียนตามหลกัสูตรขนัพนืฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒   ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓   ใหย้กเลกิระเบยีบขอ้บงัคบัหรือคาํสงัอืนใดในส่วนทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี หรือซงึขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี ให ้

ใชร้ะเบยีบนีแทน 

ขอ้ ๔   ระเบยีบนีใหใ้ชค้วบคู่กบัหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานสถานศึกษา ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๕   ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 

 

หมวด ๑ 

หลกัการในการประเมนิผลการเรียน 

 

ขอ้ ๖   การประเมินผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามหลกัการต่อไปนี 

(๖.๑) สถานศึกษาเป็นผูร้บัผดิชอบประเมนิผลการเรียนของผูเ้รียนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรและวชิาการสถานศึกษา และคณะอนุกรรมการวดัผลประเมนิผล 

(๖.๒) การวดัและประเมนิผลการเรียนตอ้งสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและตวัชีวดัทีกาํหนด

ไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพนืฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๖.๓) การประเมนิผลการเรียนตอ้งประกอบดว้ย  การประเมนิเพือปรบัปรุงพฒันาผูเ้รียน  การจดัการเรียน 

การสอน และการประเมนิผลเพอืตดัสนิผลการเรียน 

(๖.๔) การประเมินผลเป็นส่วนหนึงของกระบวนการจ ัดการเรียนการสอนตอ้งดาํเนินการดว้ยวิธีการที

หลากหลาย  เหมาะสมกบัสงิทตีอ้งการวดั  ธรรมชาติของวชิา และระดบัชนั 

(๖.๕) ใหม้กีารประเมนิผลการเรียนรู ้๘ กลุม่สาระ เป็นรายภาค และรายปี ครอบคลุมตวัชีวดัทีกาํหนดไวใ้น

หลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานสถานศึกษา 

(๖.๖) ใหม้กีารประเมนิความสามารถของผูเ้รียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางทสีถานศึกษา

กาํหนดไวใ้นแต่ละช่วงชนั 



 

๗๖ 

 

(๖.๗) ใหม้กีารประเมนิความสามารถของผูเ้รียนในการอ่าน คิด วเิคราะห ์และเขยีนสอืความในแต่ละระดบัชนั 

(๖.๘) ใหม้กีารประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนในแต่ละระดบัชนั 

(๖.๙) ใหม้กีารประเมนิคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติ ในระดบัชนัทกีระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

(๖.๑๐) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนได ้

(๖.๑๑) ใหม้กีารเทยีบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ 

 

หมวด ๒ 

วธีิการประเมินผลการเรียน 

 

ขอ้ ๗   การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้เป็นกระบวนการทีใหผู้ส้อนใชพ้ฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพือใหไ้ดข้อ้มูล

สารสนเทศ ทแีสดงพฒันาการความกา้วหนา้และความสาํเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ใหเ้ป็นการประเมนิเพือปรบัปรุง

การเรียนมากกว่าการตดัสนิผลการเรียน  ประกอบดว้ย 

(๗.๑) การวดัและประเมินผลระดบัชนัเรียนเป็นการวดัความกา้วหนา้ทงัดา้นความรู ้ ทกัษะกระบวนการ  

คุณธรรม  จริยธรรม และคุณลกัษณะทพีงึประสงคต์ามหลกัสูตรทกีาํหนดไว ้

(๗.๒) การประเมนิผลระดบัสถานศึกษาเพือตรวจสอบความกา้วหนา้  การเรียนรูเ้ป็นรายปี และช่วงชนั  

สาํหรบัสถานศึกษานาํขอ้มลูทไีดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงและการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียน

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู ้ รวมทงัพจิารณาตดัสนิการเลอืนชนั 

(๗.๓) การประเมนิผลสมัฤทธิทางการเรียนระดบัชาติ  เป็นการประเมนิดว้ยแบบประเมนิผลสมัฤทธิทางการ

เรียนทเีป็นมาตรฐานระดบัชาติ  เพอืตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาต ิสาํหรบั

นาํผลการประเมนิไปวางแผนดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขการจดัการเรียนการสอน และพฒันาการผูเ้รียนใหไ้ดม้าตรฐาน 

(๗.๔) การประเมนิเพอืตดัสนิผลการเรียน เป็นการประเมนิเพอืสรุปความสาํเร็จในการเรียนรูข้องผูเ้รียนในการ

จบในแต่ละระดบัชนั  และจบหลกัสูตรการศึกษาในระดบัต่าง ๆ ซึงจะทาํใหผู้เ้รียนไดร้บัการรบัรองความรูแ้ละวุฒิ

การศึกษาจากสถานศึกษา 

ขอ้ ๘   แนวดาํเนินการประเมนิผลการเรียนของสถานศึกษา 

เพอืใหก้ารวดัและประเมนิผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  

พุทธศกัราช  ๒๕๕๑   มกีารดาํเนินการตามหลกัการกระจายอาํนาจ     มกีารประเมนิผูเ้รียนตามหลกัการวดัและ

ประเมนิผลการเรียน   มกีารตรวจสอบและกาํกบัติดตามประเมนิคุณภาพการประเมนิผลการเรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสทิธิภาพ   จึงกาํหนดแนวดาํเนินการวดัและประเมนิผลการเรียนของสถานศึกษา ดงันี 

(๘.๑) สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการสถานศึกษา คณะอนุกรรมการวดัผล

ประเมนิผล  โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกาํหนดรูปแบบ  ระบบ และระเบียบประเมนิผลของ

สถานศึกษาเพอืใชเ้ป็นแนวปฏบิตัิในการประเมนิผลการเรียนของสถานศึกษา 

(๘.๒) สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  กาํหนดแนวทางและ

กระบวนการประเมนิตวัชวีดั รายปี / รายภาค และแต่ละกลุม่สาระการเรียนรูโ้ดยวเิคราะหจ์ากมาตรฐานการเรียนรูช่้วง



 

๗๗ 

 

ชนั  คุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละมาตรฐานการอ่าน คิดวเิคราะห ์และเขยีนสือความ จุดประสงคก์ารดาํเนินการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพอืใชเ้ป็นเป้าหมายในการวดัและการประเมนิผลการเรียนรูร้ายปี / รายภาค 

(๘.๓) คณะอนุกรรมการระดบักลุ่มสาระใหค้วามเห็นชอบของรูปแบบ วิธีการเครืองมอืสาํหรบัการประเมิน  

และผลการตดัสนิการประเมนิผลการเรียนรายวชิาของผูส้อน 

(๘.๔) ผูส้อนจดัการเรียนการสอน ตรวจสอบพฒันาการของผูเ้รียน และประเมนิสรุปผลสมัฤทธิของผูเ้รยีนดว้ย

วธิีการหลากหลายตามสภาพจริง  โดยนาํผลการเรียนรูร้ะหว่างเรียนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ไปใชเ้ป็นขอ้มลูรวมกบัการ

ประเมนิปลายภาค / ปลายปี 

(๘.๕) หวัหนา้สถานศึกษาอนุมตัิผลการเรียนปลายภาค / ปลายปี และการผ่านในแต่ละระดบัชนั 

(๘.๖) สถานศึกษาจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการประเมินผลการเรียนประจําปีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษา  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ขอ้ ๙   ใหม้กีารประเมนิผลการเรียนในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

(๙.๑) การประเมนิผลการเรียนสาระการเรียนรูร้ายวชิา  ตามผลการเรียนรูข้องรายวชิา  ซงึสถานศึกษาวเิคราะห์

จากมาตรฐานการเรียนรูช้นัปี  การประเมนิสาระการเรียนรูร้ายวชิา ใหต้ดัสินผลการประเมนิเป็นระดบัผลการเรียน ๘ 

ระดบั ดงันี 

๔    หมายถงึ  ผลการเรียนดเียยีม ช่วงคะแนนรอ้ยละ ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕  หมายถงึ  ผลการเรียนดมีาก ช่วงคะแนนรอ้ยละ ๗๕-๗๙ 

๓     หมายถงึ  ผลการเรียนด ี  ช่วงคะแนนรอ้ยละ ๗๐-๗๔ 

๒.๕  หมายถงึ  ผลการเรียนค่อนขา้งด ี ช่วงคะแนนรอ้ยละ ๖๕-๖๙ 

๒    หมายถงึ  ผลการเรียนน่าพอใจ ช่วงคะแนนรอ้ยละ ๖๐-๖๔ 

๑.๕  หมายถงึ  ผลการเรียนพอใช ้ ช่วงคะแนนรอ้ยละ ๕๕-๕๙ 

๑     หมายถงึ  ผลการเรียนผ่านเกณฑ ์ ช่วงคะแนนรอ้ยละ ๕๐-๕๔ 

ขนัตาํ 

๐    หมายถงึ  ตาํกว่าเกณฑ ์  ช่วงคะแนนรอ้ยละ ๐-๔๙ 

(๙.๒) การประเมนิการร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เป็นการประเมนิความสามารถและพฒันาการของผูเ้รียน  ใน

การเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละภาคเรียน / แต่ละปี ตามเกณฑข์องแต่ละกิจกรรม และตดัสนิผลการประเมนิ

ผ่านเป็น ๓ ระดบั และไมผ่่าน ดงันี 

ระดบัดเียยีม หมายถงึ ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมผีลการประเมนิจุดประสงคต่์างๆ ของ 

แต่ละกิจกรรมตามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นระดบัดเียยีม 

ระดบัด ี หมายถงึ ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมผีลการประเมนิจุดประสงคต่์างๆ ของ 

แต่ละกิจกรรมตามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นระดบัด ี

ระดบัพอใช ้ หมายถงึ ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมผีลการประเมนิจุดประสงคต่์างๆ ของ 

แต่ละกิจกรรมตามเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นระดบัพอใช ้

 



 

๗๘ 

 

เมอืจบในระดบัชนัจะพจิารณาจากผลการประเมนิ “ผ่าน” และ “ไมผ่่าน” โดยการประเมนิ  

“ผ่าน”  ตอ้งมผีลการประเมนิอยู่ในระดบั “พอใช”้ ขนึไป 

ไมผ่่าน  หมายถงึ ผูเ้รียนขาดการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หรือมผีลการประเมนิไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การผ่านของแต่ละกิจกรรมทกีาํหนดไว ้

(๙.๓) การประเมนิความสามารถอ่าน คิด วเิคราะห ์และเขยีนสอืความ ผ่านช่วงชนัปีเป็นการประเมนิทกัษะการ

คิด และการถ่ายทอดความคิดดว้ยทกัษะการอ่าน การคิดวิเคราะหแ์ละเขยีนสือความ ตามเงอืนไข  และวิธีการที

สถานศึกษากาํหนดและตดัสนิผลการประเมนิผ่านเป็น ๓ระดบั และไมผ่่านดงันี 

ระดบัดเียยีม   หมายถงึ ความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห ์และเขยีนสอืความมคีวามสมัพนัธเ์ชือมโยง

กนัด ีและครอบคลุมเนือหาสาระทงัหมด 

ระดบั ด ี หมายถงึ ความสามารถในการอ่าน คิด วเิคราะห ์และเขยีนสอืความมคีวามสมัพนัธเ์ชือมโยง

กนัด ีแต่ยงัไมค่รอบคลุมเนือหาสาระทงัหมด 

ระดบั พอใช ้     หมายถงึ ความสามารถในการอ่าน คิดวเิคราะห ์และเขยีนสอืความมคีวามสมัพนัธ ์เชือมโยง

กนัค่อนขา้งด ีและยงัไมค่รอบคลุมเนือหาสาระทงัหมด 

เมอืจบระดบัชนัพจิารณาจากผลการประเมนิ “ผ่าน” และ“ไมผ่่าน”    โดยการประเมนิ “ผ่าน”  นนั  ตอ้งมี

ผลการประเมนิอยู่ในระดบั “พอใช”้  ขนึไป 

ไมผ่่าน  หมายถึง ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนสือความขาดความสมัพนัธ ์

เชอืมโยง และไมค่รอบคลุมเนือหาสาระ 

(๙.๔) การประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ เป็นการประเมนิพฒันาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน  ตามคุณลกัษณะทีสถานศึกษากําหนด  การประเมนิคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคจ์ะประเมนิเป็นรายคุณลกัษณะประจาํปีการศึกษา และตดัสนิผลการประเมนิผ่านเป็น  ๓  ระดบั และไม่ผ่าน 

ดงันี 

ระดบัดเียยีม หมายถงึ ผูเ้รียนมพีฤติกรรมตามตวับ่งชผี่านเกณฑ ์ รอ้ยละ ๘๐ ขนึไป ของจาํนวนตวับ่งช ี

คุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์กีาํหนดไว ้

ระดบัด ี หมายถงึ   ผูเ้รียนมพีฤติกรรมตามตวับ่งชผี่านเกณฑ ์รอ้ยละ ๖๕-๗๙ ขนึไป ของจาํนวนตวั

บ่งชคุีณลกัษณะอนัพงึประสงคท์กีาํหนดไว ้

ระดบัพอใช ้ หมายถงึ   ผูเ้รียนมพีฤติกรรมตามตวับ่งชผี่านเกณฑ ์รอ้ยละ ๕๐- ๖๔ ขนึไปของจาํนวนตวั

บ่งชคุีณลกัษณะอนัพงึประสงคท์กีาํหนดไว ้

เมอืจบระดบัชนัจะพจิารณาจากผลการประเมนิ “ผ่าน” และ “ไมผ่่าน” โดยการประเมนิ “ผ่าน” ตอ้งมผีลการ

ประเมนิอยู่ในระดบั “พอใช”้ ขนึไป 

ไมผ่่าน หมายถงึ    ผูเ้รียนมพีฤติกรรมตามตวับ่งชตีามเกณฑ ์รอ้ยละตาํกว่า ๕๐ ของจาํนวนตวับ่งชใีน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ีกาํหนดไว ้แสดงว่าผูเ้รียนขาดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม

จุดมุง่หมายของหลกัสูตรในภาพรวม 



 

๗๙ 

 

(๙.๕) การตดัสนิผลการเรียนผ่านในระดบัชนั  เป็นการนาํผลการประเมนิในดา้นต่าง ๆ มาประมวลสรุปเพือ

ตดัสนิใหผู้เ้รียนผ่านชนัปีต่าง ๆ  ตามเกณฑก์ารตดัสนิผลการเรียนแต่ละระดบัชนั 

ขอ้ ๑๐.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการเรียนผ่านระดบัชนัและจบหลกัสูตรสถานศึกษา เพือใหผู้เ้รียนหลกัสูตรการศึกษาขนั

พืนฐานทีผ่านการศึกษาแต่ละระดบัชนั และจบหลกัสูตรสถานศึกษา ครบถว้นตามโครงสรา้งของหลกัสูตรของ

สถานศึกษา  และมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงกาํหนดเกณฑก์ารตดัสินผลการเรียนผ่านระดบัชนั  การจบ

หลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบั และจบหลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐานไวด้งันี 

(๑๐.๑) เกณฑก์ารผ่านระดบัชนัประถมปีท ี๑ – ๖  ผูเ้รียนมคุีณสมบตัิดงันี 

(๑๐.๑.๑) ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูต้ามกลุ่มสาระการเรียนรูท้งั  ๘ กลุ่ม  ครบตามโครงสรา้งหลกัสูตรของ

สถานศึกษา และไดร้บัการตดัสนิผลการเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด และได ้

จาํนวนชวัโมงทสีถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๑.๒) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห ์ และเขยีนสือความ ใหไ้ดต้ามเกณฑท์ี

สถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๑.๓) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๑.๔) ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ีสถานศึกษา

กาํหนด 

 (๑๐.๒) เกณฑก์ารผ่านช่วงระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ ชนัมธัยมศึกษาปีท ี๑ – ๓ ผูเ้รียนมคุีณสมบตัิดงันี 

(๑๐.๒.๑) ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูต้ามกลุม่สาระการเรียนรูท้งั  ๘ กลุม่ ไดค้รบตามโครงสรา้งของหลกัสูตร

ของสถานศึกษา  และไดร้บัการตดัสนิผลการเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๒.๒) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห ์ เขยีน สือความ  ใหไ้ดต้ามเกณฑท์ี

สถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๒.๓) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๒.๔) ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ีสถานศึกษา

กาํหนด 

 (๑๐.๓) เกณฑก์ารผ่านระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ชนัมธัยมศึกษาปีที ๔ – ๖ หรือจบหลกัสูตรการศึกษา

ขนัพนืฐาน 

(๑๐.๓.๑) ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูต้ามกลุม่สาระการเรียนรูท้งั  ๘ กลุม่  ไดค้รบตามโครงสรา้งของหลกัสูตร

ของสถานศึกษา  และไดร้บัการตดัสนิผลการเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๓.๒) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห ์ เขียน สือความใหไ้ดต้ามเกณฑท์ี

สถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๓.๓) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๐.๓.๔) ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ีสถานศึกษา

กาํหนด   

 



 

๘๐ 

 

หมวด ๓ 

การตดัสนิผลการเรียน 

 

ขอ้ ๑๑   การตดัสนิผลการเรียนใหถ้อืปฏบิตัิดงันี 

(๑๑.๑) พจิารณาตดัสนิว่าผูเ้รียนผ่านเกณฑก์ารประเมนิรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรูท้งั ๘ กลุ่ม และ

ไดร้บัผลการเรียนไมต่าํกว่า ๑.๕ 

(๑๑.๒) การตดัสินพิจารณาว่าผูเ้รียนจะนบัจํานวนชวัโมง/จํานวนหน่วยนําหนกัผูเ้รียนจะตอ้งเขา้ร่วม       

กิจกรรรมโดยนบัจาํนวนชวัโมงไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของเวลาทงัหมดในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

(๑๑.๓) ไดร้บัการตดัสนิการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายปี / รายภาคและรายระดบัชนั โดยถา้ผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิใหไ้ดผ้ลประเมนิเป็น ดเียยีม ด ีหรือพอใช ้และถา้ไมผ่่านเกณฑใ์หผ้ลการประเมนิ

ได ้“ไมผ่่าน” 

(๑๑.๔) ไดร้บัการประเมนิการอ่าน  คิดวิเคราะห ์และเขยีนสือความ  เป็นรายปีหรือรายภาค  และนาํไป

ตดัสนิการผ่านระดบัชนั โดยผ่านเกณฑก์ารประเมนิใหไ้ดร้ะดบัผลการประเมนิ “ผ่าน”   ถา้ไม่ผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิ ใหไ้ดผ้ลการประเมนิ “ไมผ่่าน” 

(๑๑.๕) ไดร้บัการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนเป็นรายปี หรือรายภาค และนาํไปตดัสินการ

ผ่านระดบัชนั   โดยถา้ผ่านเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนดใหไ้ดผ้ลการประเมนิเป็นดเียยีม ด ีและพอใช ้  

ถา้ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมนิใหไ้ดผ้ลการประเมนิเป็น “ไมผ่่าน” 

(๑๑.๖) วดัผลปลายภาคหรือปลายปีเฉพาะผูท้มีเีวลาเรียนตลอดภาคเรียน หรือตลอดปี ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

๘๐ ของเวลาเรียนในรายวชิานนัใหอ้ยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู ้เสนอ

ผ่านคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษา คณะอนุกรรมการวดัผลประเมนิผล

เหน็ชอบและเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ

(๑๑.๗) ผูเ้รียนทมีเีวลาเรียนไมถ่งึรอ้ยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวชิานนัและไมไ่ดร้บัการผ่อนผนัใหเ้ขา้รบั

การวดัผลปลายภาคเรียนใหไ้ดผ้ลการเรียน “มส” 

(๑๑.๘) ผูเ้รียนทมีผีลการเรียนตาํกว่าเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด ใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียน  “๐” 

๑๑.๙ ผูเ้รียนทีทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานทีมอบหมายใหท้าํในรายวิชาใด  ครงัใด ก็ตาม   ใหไ้ด ้

คะแนน  “๐” ในครงันนั 

(๑๑.๑๐) ผูเ้รียนทไีมไ่ดว้ดัรายปีหรือรายภาค  ไมไ่ดส่้งงานทไีดร้บัมอบหมายใหท้าํ หรือมเีหตุสุดวิสยัทีทาํให ้

ประเมนิผลการเรียนไมไ่ด ้ ใหไ้ดผ้ลการเรียน  “ร” 



 

๘๑ 

 

 กรณีทีผู เ้รียนไดผ้ลการเรียน  “ร”  เพราะไม่ส่งงานนัน จะตอ้งไดร้ ับความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการกลุม่สาระการเรียนรู ้คณะอนุกรรมการวดัผลประเมนิผล 

ขอ้ ๑๒   การเปลียนแปลงระดบัผลการเรียนใหถ้อืปฏบิตัิดงันี 

(๑๒.๑) การเปลยีนระดบัผลการเรียนจาก  “๐”  ใหค้รูผูส้อนดาํเนินการพฒันาผูเ้รียนโดยจดัสอนซ่อมเสริม  

ปรบัปรุง  แกไ้ข  ผูเ้รียนในผลการเรียนรูท้ี  ไม่ผ่านเกณฑข์นัตํา  แลว้ประเมินดว้ยวิธีการทีมี

ประสทิธิภาพจนผูเ้รียนสามารถผ่านเกณฑก์ารประเมนิและใหร้ะดบัผลการเรียนใหม ่ ใหไ้ดร้ะดบัผล

การเรียนไม่เกิน  “๑”   ตามเงอืนไขทีสถานศึกษากาํหนด  ทงันีควรดาํเนินการใหเ้สร็จสินในภาค

เรียนต่อไป 

(๑๒.๒) การเปลยีนระดบัผลการเรียนจาก  “มผ”  ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการซ่อมเสริม ปรบัปรุง แกไ้ข 

ผูเ้รียนในส่วนทไีมผ่่านการประเมนิตามระยะเวลาทสีถานศึกษากาํหนด 

(๑๒.๓) การเปลยีนผลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ระดบั ไม่ผ่าน ใหค้ณะกรรมการประเมิน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์าํเนินการจดักิจกรรมซ่อมเสริม  ปรบัปรุง  แกไ้ข  หรือตามวิธีการที

คณะกรรมการกาํหนด  เพอืใหผู้เ้รียนผ่านเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

ขอ้ ๑๓   การตดัสนิใหผู้เ้รียนผ่านระดบัชนั (จบการศึกษาภาคบงัคบั / จบการศึกษาขนัพนืฐาน) 

(๑๓.๑) ผูเ้รียนทจีะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิใหผ้่านระดบัชนัประถมศึกษา ประถมปีท ี๑-๖ ตอ้งมคุีณสมบตั ิ

ดงันี 

(๑๓.๑.๑)  ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูต้ามกลุม่สาระการเรียนรูท้งั  ๘ กลุม่ และไดร้บัการตดัสนิผลการ

เรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๓.๑.๒) ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑท์ี

สถานศึกษากาํหนด 

(๑๓.๑.๓) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิการอ่าน คิดวเิคราะห ์ เขยีนสอืความ  ใหไ้ดต้ามเกณฑ์

ทสีถานศึกษากาํหนด 

(๑๓.๑.๔) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ีสถานศึกษา

กาํหนด 

(๑๓.๒) ผูท้จีะไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิใหผ้่านระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตอ้น มธัยมศึกษาปีท ี๑ - ๓ ตอ้ง

มคุีณสมบตัิดงันี 

(๑๓.๒.๑) ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูต้ามกลุม่สาระการเรียนรูท้งั ๘ กลุม่ และไดร้บัการตดัสนิผลการ

เรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๓.๒.๒) ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ี

สถานศึกษากาํหนด 

(๑๓.๒.๓) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห ์ เขียนสือความ  ใหไ้ดต้าม

เกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 



 

๘๒ 

 

(๑๓.๒.๔) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ีสถานศึกษา

กาํหนด 

(๑๓.๓) ผูท้ีจะไดร้บัการพิจารณาอนุมตัิใหผ้่านระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย มธัยมศึกษาปีที ๔ - ๖ 

ตอ้งมคุีณสมบตัิดงันี 

(๑๓.๓.๑) ผูเ้รียนตอ้งเรียนรูต้ามกลุม่สาระการเรียนรูท้งั  ๘ กลุ่ม  และไดร้บัการตดัสินผล

การเรียนใหไ้ดต้ามเกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๓.๓.๒) ผูเ้รียนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และผ่านการประเมนิตามเกณฑท์ี

สถานศึกษากาํหนด 

(๑๓.๓.๓) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห ์ เขียนสือความ  ใหไ้ดต้าม

เกณฑท์สีถานศึกษากาํหนด 

(๑๓.๓.๔) ผูเ้รียนตอ้งผ่านการประเมนิคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามเกณฑท์ีสถานศึกษา

กาํหนด 

       การตดัสนิผลการเรียนการผ่านระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้  (จบการศึกษาภาคบงัคบั) ผูเ้รียนตอ้งผ่าน

เกณฑม์าตรฐานครบทงั ๔ เกณฑ ์ ซงึสะสมมาจากการประเมนิผลการเรียนปลายปีหรือปลายภาค 

 

หมวด ๔ 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 

ขอ้ ๑๔   การเทยีบโอนผลการเรียน เป็นการนาํผลการเรียนซึงเป็นความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ของผูเ้รียนทีเกิด

จากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั มาประเมนิเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตาม

หลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึง 

แนวการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบสถานศึกษาวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการ

เรียน  ดงันี 

(๑๔.๑) ผูข้อเทยีบโอนตอ้งขนึทะเบยีนเป็นนกัเรียนของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึง ทงันีโดยผูข้อเทียบ

โอนจะตอ้งไมเ่ป็นผูท้กีาํลงัศึกษาอยู่ในระบบ   โดยสถานศึกษาดงักล่าวดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน    ในภาค

เรียนแรกทขีนึทะเบยีนเป็นนกัเรียน  ยกเวน้กรณีมเีหตุจาํเป็น 

(๑๔.๒) จาํนวนสาระการเรียนรู ้รายวชิา จาํนวนหน่วยกิตทจีะรบัเทยีบโอน  และอายุของผลการเรียนทีจะ

นาํมาเทยีบโอน  ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา   ทงันีเมอืเทียบโอน

แลว้ตอ้งมเีวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาทจีะรบัเทยีบโอนไมน่อ้ยกว่า  ๑ ภาคเรยีน 

(๑๔.๓) การเทยีบโอนผลการเรียนใหด้าํเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทยีบโอนผลการเรียนจาํนวน

ไมน่อ้ยกว่า  ๓ คน แต่ไมเ่กิน ๕ คน 

ขอ้ ๑๕   การเทยีบโอนใหด้าํเนินการดงันี 



 

๘๓ 

 

(๑๕.๑) การเทยีบระดบัการศึกษา   หมายถึง  การนาํผลการเรียน  ความรู ้และประสบการณ์ทีไดจ้าก

การศึกษาตามอธัยาศยั และการศึกษานอกระบบ  ไมแ่บ่งระดบัมาประเมนิเพอืเทยีบเท่าการศึกษาระดบัใดระดบัหนึง  มี

แนวทางการเทยีบระดบัการศึกษาดงันี 

(๑๕.๑.๑) ผูข้อเทียบระดบัการศึกษาจะตอ้งไม่เป็นผูท้ีกาํลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบ 

หรือสถานศึกษานอกระบบทีจดัการศึกษาเป็นระบบเดียวกนักบัการศึกษาในระบบ 

และเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดบัทีตาํกว่า

ระดบัการศึกษาทีขอเทียบ  ๑ ระดบั ผูไ้ม่เคยมวีุฒิการศึกษาใด ๆ  จะขอเทียบ

ระดบัการศึกษาไดไ้มเ่กินระดบัประถมศึกษา 

(๑๕.๑.๒) ใหส้ถานศึกษาซงึเป็นททีาํการเทยีบระดบัการศึกษา ดาํเนินการเทียบระดบัดว้ยการ

ประเมนิความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ของผูข้อเทยีบระดบั   ดว้ยวิธีการที

หลากหลายทงัดว้ยการทดสอบ การประเมนิแฟ้มผลงาน  การสงัเกตพฤติกรรม  

ต่าง ๆ ใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะของผูเ้รียนทงัดา้นพุทธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะ

พสิยั ตามเกณฑม์าตรฐานของหลกัสูตรทขีอเทยีบระดบั 

(๑๕.๑.๓) ผูผ้่านการประเมนิจะไดร้บัหลกัฐานแสดงผลการประเมนิเทียบระดบัความรู ้และ   

ใบประกาศนียบตัรรบัรองระดบัความรูข้องกระทรวงศึกษาธิการ 

(๑๕ .๒)   การเทียบโอนผลการเรียน  หมายถึง  การนําผลการเรียนซึงเป็นความรู  ้ทกัษะ และ

ประสบการณ์ของผูเ้รียนทเีกิดจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอธัยาศยั  และผลการศึกษา  

จากต่างสถานศึกษามาประเมนิเป็นส่วนหนึงของการศึกษา  ตามหลกัสูตรใดหลกัสูตรหนึงทีกาํลงัศึกษา  มแีนวการ

ดาํเนินการดงันี 

(๑๕.๒.๑) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และงานวิชาการของสถานศึกษากาํหนดจํานวน

รายวชิา  จาํนวนหน่วยกิต  ทสีถานศึกษาจาํกดัใหผู้เ้รียนสามารถขอเทียบโอนไดใ้น

การศึกษาตามหลกัสูตรของสถานศึกษาแต่ละช่วงชนั   ทงันีผูเ้รียนจะตอ้งเหลือ

รายวชิาทจีะตอ้งศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างนอ้ย  ๑ ภาคเรียน  หรือในช่วงเวลาที

คณะกรรมการเห็นเหมาะสมพรอ้มกบัการกาํหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอน ทงั

กรณีเทียบโอนผลการเรียนเดิมทีผูเ้รียนศึกษาก่อนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา   และ

กรณีเทียบโอนผลการเรียนทีผูเ้รียนขออนุญาตไปศึกษาต่างสถานศึกษา  จะตอ้ง

จดัทาํเป็นระเบียบการเทียบโอน  ผลการเรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

กฎกระทรวงว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรียนดว้ย 

(๑๕.๒.๒) สถานศึกษาแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา

ใหป้ฏบิตัิหนา้ทกีาํหนดสาระ  จดัสรา้งเครืองมอื  สาํหรบัการเทียบโอนผลการเรียน 

และดาํเนินการเทยีบโอนผลการเรียน 

(๑๕.๒.๓) คณะกรรมการดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน  ทาํการเทียบโอนผลการเรียนให ้

ผูเ้รียนในกรณีต่อไปนี 



 

๘๔ 

 

(๑๕.๒.๓.๑) กรณีการเทยีบโอนผลการเรียนเดมิ   ทผูีเ้รียนศึกษามาก่อนเขา้ศึกษาใน

สถานศึกษาใหด้าํเนินการดงันี        

(๑๕.๒.๓.๒.)ใหด้าํเนินการใหเ้สร็จในภาคเรียนแรกทีผูเ้รียนเขา้ศึกษาในสถานศึกษา 

หรือในช่วงเวลาทคีณะกรรมการเหน็เหมาะสม 

(๑๕.๒.๓.๓.) ใหเ้ทยีบโอนผลการเรียนเป็นรายวชิา 

(๑๕.๒.๓) ผูข้อเทียบโอนยืนคํารอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรขอเทียบความรูต้ามรายวิชาใน

หลกัสูตรของสถานศึกษา ตามจาํนวนรายวชิาทสีถานศึกษากาํหนดไวใ้นระเบยีบการ

เทยีบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาใหผู้เ้รียนยนืคาํรอ้ง  พรอ้มเอกสารหลกัสูตรที

นาํมาขอเทยีบ  และเอกสารการศึกษาทไีดร้บัมา   (ถา้ผูเ้รียนม)ี 

(๑๕.๒.๔) คณะกรรมการดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลกัสูตรและหลกัฐาน

เอกสารเดิมของผูเ้รียน  เพือเปรียบเทียบหลกัสูตรทีเรียนมากบัหลกัสูตรของ

สถานศึกษาในรายวชิาทขีอเทยีบ   ถา้มจีุดประสงคแ์ละเนือหาสาระตรงกนัไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ ๖๐  ใหร้บัเทยีบโอนได ้ และใหไ้ดร้ะดบัผลการเรียนตามทไีดม้าในกรณี

ทผูีเ้รียนยา้ยสถานศึกษา   แต่ถา้เป็นกรณีเทยีบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่าง

ระบบ  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรบัผลการเรียน

เดมิหรือไม ่  ถา้ไมย่อมรบัก็ตอ้งประเมนิใหใ้หมด่ว้ยวธิีการต่าง ๆ ทเีหมาะสม 

(๑๕.๒.๕)คณะกรรมการดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน  จดัใหม้ีการประเมินความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ของผูเ้รียนใหม่  ตามผลการเรียนรูข้องรายวิชาที

ผูเ้รียนขอเทยีบในกรณีทผูีเ้รียนไมม่เีอกสาร หลกัฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือ

หลกัสูตรทีผูเ้รียนนาํมาขอเทียบโอน มคีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเนือหา

สาระของหลกัสูตรทขีอเทยีบไมถ่งึรอ้ยละ ๖๐ ผูเ้รียนทผี่านการประเมนิจะไดร้บัการ

เทยีบโอนผลการเรียนได ้ โดยไดร้ะดบัผลการเรียนตามทีประเมนิได ้ ส่วนผูท้ีไม่

ผ่านการประเมนิจะไมไ่ดร้บัการเทยีบโอนผลการเรียน 

 (๑๕.๓) กรณีผูเ้รียนขออนุญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึง   ต่างสถานศึกษาหรือขอศึกษาดว้ย

ตนเองใหด้าํเนินการดงันี 

(๑๕.๓.๑) ใหด้ ําเนินการโดยผูเ้รียนยืนคํารอ้งไปศึกษาต่างสถานทีหรือต่างรูปแบบต่อ

คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน  ซงึจะพจิารณาผลการเรียนและความจาํเป็น

ของผูเ้รียนตามระเบียบการจดัการศึกษา  ๓ รูปแบบ ของสถานศึกษาทีจะจดั

การศึกษาในระบบ 

(๑๕.๓.๒) รายวชิาทผูีเ้รียนขอไปศึกษาต่างสถานท ีหรือต่างรูปแบบตอ้งมจีุดประสงคแ์ละเนือหา

สาระสอดคลอ้งกบัรายวชิาในหลกัสูตรของสถานศึกษาทีจะนาํมาเทียบโอนไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ ๖๐ 



 

๘๕ 

 

(๑๕.๓.๓) กรณีผูเ้รียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบทีมีสถานศึกษาจดัการเรียน      

การสอนแน่นอน  ถา้เห็นควรอนุญาตใหไ้ปเรียนไดใ้หม้กีารประสานงาน เรืองการ

จดัการเรียนการสอน การประเมนิผล และการรบัโอนผลการเรียนก่อน เมอืไดต้กลง

ร่วมกนัเรียบรอ้ยแลว้จึงจะอนุญาตเมอืศึกษาสาํเร็จ  ใหร้บัโอนผลการเรียนไดท้นัท ี

(๑๕.๓.๔) กรณีผูเ้รียนขออนุญาตศึกษาดว้ยตนเอง  หรือศึกษาในสถานศึกษาทีไม่สามารถ

ติดต่อประสานได ้  ถา้คณะกรรมการพิจารณาความจาํเป็นแลว้ เห็นควรอนุญาต  

เมอืผูเ้รียนมารายงานผลการเรียน  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเทียบโอนผลการ

เรียนทาํการเทยีบโอนผลการเรียนใหผู้เ้รียน เช่นเดยีวกนักรณีการเทียบโอนผลการ

เรียนเดมิทผูีเ้รียนศึกษามาก่อนเขา้ศึกษาใน สถานศึกษา 

(๑๕.๓.๕) คณะกรรมการดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน  รายงานผลการเทียบโอนให ้

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวชิาการของสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ  และ

เสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาอนุมตัิผลการเทยีบโอนผลการเรียน 

 

หมวด ๕ 

การกาํหนดใหซ้ําชนัเรียน 

 

ขอ้ ๑๖ การกาํหนดใหซ้าํชนัเรียนใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง แนวทางปฏบิตัิในการเรียนซาํชนัตาม

หลกัสูตรการศึกษาขนัพนืฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดงันี 

(๑๖.๑) ใหม้กีารเรียนซาํชนัในกรณีทพีบว่า ผูเ้รียนมรีะดบัผลการเรียนเฉลยีของปีทีผ่านมาตาํกว่า ๑ และ

ไมใ่หค้วามเอาใจใส่ในการเรียน และครูประจาํชนัเห็นสมควรใหซ้าํชนั เนืองจากจะเป็นปญัหาต่อผูเ้รียนในการเรียน

ระดบัสูงขนึ ก็จะจดัใหเ้รียนซาํชนั แลว้ยกผลการเรียนเดมิและใหใ้ชผ้ลกการเรียนใหมแ่ทน 

(๑๖.๒) การพิจารณาเห็นชอบใหเ้รียนซาํชนัใหค้รูประจําชนัทีเห็นสมควรใหซ้าํชนัยืนเสนอขอ้มูลผล      

การเรียน และขอ้มลูอืน ๆ ทเีกียวขอ้งใหค้ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและงานวชิาการสถานศึกษา คณะอนุกรรมการ

วดัผลประเมนิผล พจิารณา และผ่านการเหน็ชอบ 

(๑๖.๓) การพิจารณาตดัสินใหเ้รียนซาํชนัตอ้งนาํเสนอต่อผูบ้ริหาร และไดร้บัการอนุมตัิจากผูบ้ริหาร

สถานศึกษาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

หมวด ๖ 

หนา้ทีของสถานทีศึกษา 

 

ขอ้ ๑๗ ใหส้ถานศึกษาจดัใหม้เีอกสารการประเมนิผลการเรียนต่าง ๆ ดงันี 

(๑๗.๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน  (Transcript)  (ปพ.๑)  เป็นเอกสารบนัทึกผลการเรียนของผูเ้รียน

ตามสาระการเรียนรูก้ลุม่วชิาและกิจกรรมต่าง ๆ ทไีดเ้รียนในแต่ละช่วงชนัของหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  เพือให ้



 

๘๖ 

 

เป็นหลกัฐานแสดงสถานภาพและความสาํเร็จในการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคน ใชเ้ป็นหลกัฐานในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ 

สมคัรทาํงานหรือดาํเนินการ ในเรืองอืนทเีกียวขอ้ง 

(๑๗.๒) หลกัฐานแสดงวุฒกิารศึกษา  (ใบประกาศนียบตัร)  (ปพ.๒)  เป็นเอกสารทสีถานศึกษาออกใหก้บั

ผูส้าํเร็จการศึกษาและรบัรองวุฒกิารศึกษาของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงระดบัวุฒกิารศึกษาของตน 

(๑๗.๓) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  เป็นแบบรายงานรายชอืและขอ้มลูของผูส้าํเร็จการศึกษา

ภาคบงัคบัหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  เพือใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัตรวจสอบยืนยนัและรบัรองความสาํเร็จและ    

วุฒกิารศึกษาของผูส้าํเร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขตพนืทกีารศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 

(๑๗.๔) แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ (ปพ.๔)  เป็นเอกสารรายงานพฒันาการดา้น

คุณลกัษณะของผูเ้รียนเกียวกบัคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท์ีสถานศึกษากาํหนดขึน

เพอืพฒันาผูเ้รียนเป็นพเิศษ  เพอืการแกป้ญัหาหรือสรา้งเอกลกัษณ์ใหผู้เ้รียนตามวิสยัทศันข์องสถานศึกษา  เป็นการ

รายงานผลการประเมนิทแีสดงถงึสภาพหรือระดบัคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม หรือคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

ผูเ้รียนในแต่ละช่วงชนั  สถานศึกษาตอ้งจดัทาํเอกสารนีใหผู้เ้รียนทุก ๆ คน  ควบคู่กบัระเบียนแสดงผลการเรียนของ

ผูเ้รียน เพอืนาํไปใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณลกัษณะของผูเ้รียนเพอืประกอบในการสมคัรศึกษาต่อหรือสมคัรทาํงาน 

(๑๗.๕) แบบแสดงผลการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน (ปพ.๕)  เป็นเอกสารสาํหรบัผูส้อนใชบ้นัทึกเวลา

เรียน ขอ้มลูผลการวดัและประเมนิผลการเรียน  ขอ้มลูการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนแต่ละคนทเีรยีน

ในหอ้งเรียนกลุม่เดยีวกนั    เพอืใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ปรบัปรุง แกไ้ข ส่งเสริม และตดัสิน

ผลการเรียนของผูเ้รียน รวมทงัใชเ้ป็นหลกัฐานสาํหรบัตรวจสอบ  ยืนยนั สภาพการเรียน การมส่ีวนร่วมในกิจกรรม 

ต่าง ๆ และผลสมัฤทธิของผูเ้รียนแต่ละคน 

(๑๗.๖) แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล  (ปพ.๖)  เป็นเอกสารสาํหรบับนัทึกขอ้มูล

เกียวกบัผลการเรียน  พฒันาการในดา้นต่าง ๆ และขอ้มลูอืน ๆ ของผูเ้รียน 

(๑๗.๗) ใบรบัรองผลการศึกษา  (ปพ.๗)  เป็นเอกสารทสีถานศึกษาออกใหผู้เ้รียนเป็นการเฉพาะกิจเพือ

รบัรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้รียนเป็นการชวัคราว ทงักรณีผูเ้รียน ยงัไม่สาํเร็จการศึกษาและสาํเร็จการศึกษา

แลว้ 

(๑๗.๘) ระเบยีนสะสม (ปพ.๘) เป็นเอกสารสาํหรบับนัทกึขอ้มลูเกียวกบัพฒันาการและผลงานดา้นต่าง ๆ 

ของผูเ้รียนทงัทสีถานศึกษาและทบีา้น  เพอืประโยชนใ์นการแนะแนวผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น 

(๑๗.๙) สมดุบนัทกึผลการเรียน  (ปพ.๙)  เป็นสมดุบนัทกึผลการประเมนิตวัชีวดัทีสถานศึกษาจดัทาํขนึ

เพอืบนัทกึรายการรายวชิาต่าง ๆ  ทผูีเ้รียนจะตอ้งเรียนในแต่ละช่วงชนั ตามโครงสรา้งหลกัสูตรของสถานศึกษา  พรอ้ม

ดว้ยผลการประเมนิการเรียนของแต่ละรายวชิา และสถานศึกษาออกใหผู้เ้รียนสาํหรบัใชศึ้กษาและนาํไปแสดงใหบุ้คคล

หรือหน่วยงานทสีนใจไดท้ราบ  โครงสรา้งหลกัสูตรและรายละเอียดของรายวชิาต่าง ๆ ของสถานศึกษา  พรอ้มดว้ยผล

การเรียนของผูเ้รียนจากการเรียนแต่ละรายวชิา   กรณีทีผูเ้รียนยา้ยสถานศึกษาขอ้มูลในสมดุบนัทึกผลการเรียนรูจ้ะ

เป็นประโยชนใ์นการนาํไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการเทยีบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดมิไปเป็นผลการเรียนตามหลกัสูตร

ของสถานศึกษาใหม ่



 

๘๗ 

 

 

หมวด ๗ 

บทเฉพาะกาล 

  

ขอ้ ๑๘   ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและวิชาการของสถานศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการวดัผล

ประเมนิผล รกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี 

ขอ้ ๑๙   กรณีมกีารเปลยีนแปลงแกไ้ข ใหเ้สนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตัิ และใหค้วามเหน็ชอบ 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๘ 

 

  ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก  สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 โดยทเีหน็เป็นการสมควรมรีะเบยีบสาํหรบัปฏบิตัิใหเ้หมอืนกนัในโรงเรียนคาทอลกิ  สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  

เพือใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนั  และแผนการศึกษาแห่งชาติ  คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดั    

สงัฆมณฑลจนัทบุรีจึงวางระเบยีบไวด้งันี 

 

ขอ้ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า  "ระเบียบโรงเ รียนคาทอลิก ส ังก ัดส ังฆมณฑลจันทบุรี  ว่ าด ว้ยงานสารบรรณ         

พุทธศกัราช  ๒๕๕๓ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัทถีดัจากวนัประกาศใชเ้ป็นตน้ไป  

(๒.๑) ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๓   

(๒.๒) ระเบยีบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีว่าดว้ยการลงชอืในหนงัสอืของโรงเรียน  

             บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั มติของคณะกรรมการและคาํสงัอืนใด ในส่วนทกีาํหนดไวแ้ลว้ในระเบยีบนี 

ขอ้ ๓ ระเบยีบนีใหใ้ชแ้ก่โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรุี   

         โรงเรียนใดมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งปฏบิตัิงานสารบรรณนอกเหนือไปจากทีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบนี ใหข้อทาํ

ความตกลงกบัคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  

ขอ้ ๔ ในระเบยีบนี   

“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานทเีกียวกบัการบริหารงานเอกสารเริมตงัแต่การจดัทาํ การรบั การส่ง  

การเก็บรกัษา  การยมื จนถงึการทาํลาย   

“หนงัสอื” หมายความว่า เอกสารทเีป็นหลกัฐานของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  

 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลกิ 

สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ 

พทัยา   

“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน”  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทีปรากฏในตราสารจดัตงันิติ

บุคคลของโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไดร้บัการแต่งตงัจากผูร้บัใบอนุญาตหรือผูแ้ทนผูร้บั

ใบอนุญาตใหด้าํรงตาํแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน 

“ผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูร้บัใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   



 

๘๙ 

 

“ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต” หมายความว่า  ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิ

กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือ

โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “ผูจ้ดัการ” หมายความว่า  ผูจ้ดัการโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน

คาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ

สงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

“ผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า ผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรือ

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียนของ

มลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 “รองผูอ้าํนวยการ” หมายความว่า รองผูอ้าํนวยการ โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ 

หรือโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห ์ หรือโรงเรียน

ของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา   

 

หมวด ๑ 

ชนิดของหนังสอื 

  

 ขอ้ ๕    หนงัสอื คือ เอกสารทเีป็นหลกัฐานในโรงเรียนคาทอลกิ  สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี ไดแ้ก่  

  (๕.๑) หนงัสอืทมีไีปมาระหว่างโรงเรียน  

  (๕.๒) หนงัสอืทโีรงเรียนมไีปถงึหน่วยงานอืนใดซงึมใิช่โรงเรียน หรือทมีไีปถงึบุคคลภายนอก  

(๕.๓) หนงัสอืทหีน่วยงานอืนใดซงึมใิช่โรงเรียน  หรือทบีุคคลภายนอกมมีาถงึโรงเรียน  

  (๕.๔) เอกสารททีางโรงเรียน  จดัทาํขนึเพอืเป็นหลกัฐานในโรงเรียน  

  (๕.๕) เอกสารททีางโรงเรียน  จดัทาํขนึตามกฎหมาย  ระเบยีบ  หรือขอ้บงัคบั 

 (๕.๖) ขอ้มลูขา่วสารหรือหนงัสอืทไีดร้บัจากระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์ 

 ขอ้ ๖    หนงัสอื ม ี๖ ชนิด คือ 

 (๖.๑) หนงัสอืภายนอก 

 (๖.๒) หนงัสอืภายใน 

 (๖.๓) หนงัสอืประทบัตรา 

 (๖.๔) หนงัสอืสงัการ 

 (๖.๕) หนงัสอืประชาสมัพนัธ ์

 (๖.๖) หนงัสอืทเีจา้หนา้ททีาํขนึหรือรบัไวเ้ป็นหลกัฐานในโรงเรียน 

 

 



 

๙๐ 

 

สว่นที ๑ 

หนังสอืภายนอก 

 

ขอ้ ๗   หนงัสอืภายนอก คือ หนงัสือติดต่อกบัโรงเรียนทีเป็นแบบพิธีโดยใชก้ระดาษตราโรงเรียนเป็นหนงัสือติดต่อ

ระหว่างโรงเรียน หรือโรงเรียนมถีึงหน่วยงานอืนใดซึงมใิช่โรงเรียน หรือโรงเรียนมถีึงบุคคลภายนอก ( ดูตวัอย่างใน

ภาคผนวก)   

 (๗.๑)  ที ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะตามทกีาํหนดไวต้ามดว้ยตวัเลขทะเบยีนหนงัสอืส่งทบัปี พ.ศ.  

(๗.๒) โรงเรียนเจา้ของหนังสอื  ใหล้งชอืโรงเรียน สถานทโีรงเรียน หรือคณะกรรมการซงึเป็นเจา้ของหนงัสือ

นนั และโดยปกติใหล้งทตีงัไวด้ว้ย  

  (๗.๓) วนั เดือน ปี  ใหล้งตวัเลขของวนัท ีชอืเต็มของเดอืน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกหนงัสอื   

   (๗.๔) เรือง ใหล้งเรืองย่อทเีป็นใจความสนัทสุีดของหนงัสอืฉบบันนั ในกรณีทเีป็นหนงัสอืต่อเนือง โดยปกติให ้

ลงเรืองของหนงัสอืฉบบัเดมิ  

   (๗.๕) คําขึนตน้ ใหใ้ชค้าํขนึตน้ตามฐานะของผูร้บัหนงัสอื การใชค้าํขนึตน้สรรพนาม และคาํลงทา้ย  แลว้ลง

ตาํแหน่งของผูท้หีนงัสอืนนัมถีงึ หรือชอืบุคคลในกรณีทมีถีงึตวับุคคล ไมเ่กียวกบัตาํแหน่งหนา้ท ี (ดูตารางตวัอย่างใน

ภาคผนวก)   

(๗.๖) อา้งถงึ (ถา้ม)ี ใหอ้า้งถงึหนงัสอืทเีคยมตีิดต่อกนัเฉพาะหนงัสอืทโีรงเรียนผูร้บัหนงัสือไดร้บัมาก่อนแลว้ 

จะจากหน่วยงานใดก็ตามโดย ใหล้งชือหน่วยงานเจา้ของหนงัสือและเลขทีหนงัสือ วนัที เดือน ปี พุทธศกัราชของ

หนงัสอืนนั  

การอา้งถงึ ใหอ้า้งถงึหนงัสอืฉบบัสุดทา้ยทีติดต่อกนัเพียงฉบบัเดียว เวน้แต่มเีรืองอืนทีเป็นสาระสาํคญัตอ้ง

นาํมาพจิารณา จึงอา้งถงึหนงัสอืฉบบัอืน ๆ ทเีกียวกบัเรืองนนัโดยเฉพาะใหท้ราบดว้ย   

(๗.๗) สงิทีสง่มาดว้ย (ถา้ม)ี ใหล้งชอืสงิของ เอกสาร หรือ บรรณสารทส่ีงไปพรอ้มกบัหนงัสอืนนั   

ในกรณีทไีมส่ามารถส่งไปในซองเดยีวกนัไดใ้หแ้จง้ดว้ยว่าส่งไปโดยทางใด   

   (๗.๘) ขอ้ความ ใหล้งสาระสาํคญัของเรืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจงา่ย หากมคีวามประสงคห์ลายประการใหแ้ยก

เป็นขอ้ ๆ   

   (๗.๙) คําลงทา้ย ใหใ้ชค้ําลงทา้ยตามฐานะของผูร้บัหนงัสือ การใชค้ําขึนตน้ สรรพนาม และคําลงทา้ย         

(ดูตารางตวัอยา่งในภาคผนวก)   

   (๗.๑๐) ลงชือ  ใหล้งลายมอืชือเจา้ของหนงัสือ และใหพ้ิมพช์ือเต็มของเจา้ของลายมอืชือไวใ้ตล้ายมอืชือที

กาํหนดไว ้ 

  (๗.๑๑)  ตําแหน่ง  ใหล้งตาํแหน่งของเจา้ของหนงัสอื   

   (๗.๑๒) โรงเรียนเจา้ของเรือง  ใหล้งชอืโรงเรียนเจา้ของเรือง หรือหน่วยงานทอีอกหนงัสอื 

หรือหน่วยงานทรีบัผดิชอบ     



 

๙๑ 

 

   (๗.๑๓) โทร.  ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องโรงเรียนเจา้ของเรืองหรือหน่วยงานทีออกหนงัสือ และหมายเลข

ภายในตูส้าขา (ถา้ม)ี ไวด้ว้ย   

   (๗.๑๔)  สาํเนาสง่ (ถา้ม)ี ในกรณีทผูีส่้งจดัทาํสาํเนาส่งไปใหโ้รงเรียน  หรือบุคคลอืนทราบ  และประสงคจ์ะให ้

ผูร้บัทราบว่าไดม้สีาํเนาส่งไปให ้ผูใ้ดแลว้ใหพ้มิพช์อืเต็มหรือชอืย่อของโรงเรียน  หรือชือบุคคลทีส่งสาํเนาไปใหเ้พือให ้

เป็นทเีขา้ใจระหว่างผูส่้งและผูร้บั ถา้หากมรีายชอืทส่ีงมากใหพ้มิพว์่าส่งไปตามรายชอืทแีนบและแนบรายชอืไปดว้ย   

  

สว่นที ๒ 

หนังสอืภายใน 

 

ขอ้ ๘ หนงัสือภายใน  คือ หนงัสือติดต่อภายในโรงเรียนทีเป็นแบบพิธีนอ้ยกว่าหนงัสือภายนอก เป็นหนงัสือติดต่อ

ภายในโรงเรียนเดยีวกนัใชก้ระดาษบนัทกึขอ้ความ และใหจ้ดัทาํตามแบบทไีดก้าํหนดไว ้โดยกรอกรายละเอียดดงันี   

  (๘.๑) โรงเรียน ใหล้งชอืโรงเรียนเจา้ของเรือง หรือหน่วยงานทอีอกหนงัสอืโดยมรีายละเอียดพอ 

สมควร พรอ้มทงัหมายเลขโทรศพัท ์ (ถา้ม)ี   

(๘.๒) ที ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะของเจา้ของเรืองตามทกีาํหนดไว ้ทบัเลขทะเบยีนหนงัสอืส่งสาํหรบัหนงัสอืของ

คณะกรรมการ ใหก้าํหนดรหสัตวัพยญัชนะเพมิขนึไดต้ามความจาํเป็น    

  (๘.๓) วนัที  ใหล้งตวัเลขของวนัท ีชอืเต็มของเดอืน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกหนงัสอื   

(๘.๔) เรือง ใหล้งเรืองย่อทเีป็นใจความสนัทีสุดของหนงัสือฉบบันนั ในกรณีทีเป็นหนงัสือต่อเนืองโดยปกติ  

ใหล้งเรืองของหนงัสอืฉบบัเดมิ  

(๘.๕) คําขึนตน้ ใหใ้ชค้าํขนึตน้ตามฐานะของผูร้บัหนงัสอืใชค้าํขนึตน้ สรรพนาม และคาํลงทา้ย  ทีกาํหนดไว ้

แลว้ลงตาํแหน่งของผูท้หีนงัสอืนนัมถีงึ หรือชอืบุคคลในกรณีทมีถีงึตวับุคคล  ไมเ่กียวกบัตาํแหน่งหนา้ท ี  

(๘.๖) ขอ้ความ ใหล้งสาระสาํคญัของเรืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจงา่ย  หากมคีวามประสงคห์ลายประการ ใหแ้ยก

เป็นขอ้ ๆ ในกรณีทมีกีารอา้งถงึหนงัสอืทเีคยมตีิดต่อกนัหรือมสีงิทส่ีงมาดว้ย ใหร้ะบุไวใ้นขอ้นี    

 (๘.๗) ลงชือและตําแหน่ง ใหล้งลายมอืชอืเจา้ของหนงัสอื และเขยีนชอืเต็มไวใ้ตล้ายมอืชือ หลงัจากนนัใหล้ง

ตาํแหน่งของเจา้ของหนงัสอื  

 

สว่นที ๓ 

หนังสอืประทบัตรา 

  

 ขอ้ ๙ หนงัสือประทบัตรา คือ หนงัสือทีใชป้ระทบัตราแทนการลงชือของโรงเรียน โดยใหโ้รงเรียนหรือผูท้ีไดร้บั

มอบหมายจากโรงเรียนเป็นผูร้บัผดิชอบลงชอืย่อกาํกบัตราหนงัสือประทบัตราใหใ้ชไ้ดท้งัระหว่างโรงเรียนกบัโรงเรียน

และระหว่างโรงเรียนกบับุคคลภายนอก เฉพาะกรณีทไีมใ่ช่เรืองสาํคญั ไดแ้ก่   

(๙.๑) การขอรายละเอียดเพมิเติม  



 

๙๒ 

 

  (๙.๒) การส่งสาํเนาหนงัสอื สงิของ เอกสาร หรือบรรณสาร   

  (๙.๓) การตอบรบัทราบทไีมเ่กียวกบังานสาํคญัหรือการเงนิ   

(๙.๔) การแจง้ผลงานทไีดด้าํเนินการไปแลว้ใหโ้รงเรียนทเีกียวขอ้งทราบ   

  (๙.๕) การเตือนเรืองทคีา้ง  

  (๙.๖) เรืองซงึโรงเรียนกาํหนดโดยทาํเป็นคาํสงั ใหใ้ชห้นงัสอืประทบัตรา    

ขอ้ ๑๐ หนงัสอืประทบัตรา ใชก้ระดาษโรงเรียน และใหจ้ดัทาํตามแบบทไีดก้าํหนดโดยกรอกรายละเอียด ดงันี   

  (๑๐.๑) ที ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะประจาํของเจา้ของเรืองตามทกีาํหนดไวท้บัเลขทะเบยีนหนงัสอืส่ง   

(๑๐.๒) ถงึ ใหล้งชอืโรงเรียน หน่วยงาน หรือบุคคลทหีนงัสอืนนัมถีงึ   

(๑๐.๓) ขอ้ความ ใหล้งสาระสาํคญัของเรืองใหช้ดัเจนและเขา้ใจงา่ย   

(๑๐.๔) ชือโรงเรียนทีสง่หนังสอืออก  ใหล้งชอืโรงเรียนทส่ีงหนงัสอืออกไวใ้ตข้อ้ความพอสมควร   

(๑๐.๕) ตราชือโรงเรียน  ใหป้ระทบัตราชอืโรงเรียนดว้ยหมกึแดงและใหผู้ร้บัผดิชอบลงลายมอืชอืย่อกาํกบัตรา                                                                                                                              

   (๑๐.๖) วนั เดือน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท ี ชอืเต็มของเดอืนและตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกหนงัสอื                

(๑๐.๗) โรงเรียนเจา้ของเรือง  ใหล้งชอืโรงเรียนเจา้ของเรือง หรือหน่วยงานทอีอกหนงัสอื  

 (๑๐.๘) โทร. หรือทตีงั ใหล้งหมายเลขโทรศพัทข์องโรงเรียนเจา้ของเรืองดว้ยและหมายเลขภายใน 

       ตูส้าขา (ถา้ม)ี ในกรณีทไีมม่โีทรศพัทใ์หล้งชอืทตีงัของโรงเรียนเจา้ของเรืองโดยใหล้งตาํบล 

       ทอียู่ตามความจาํเป็นและแขวงไปรษณีย ์(ถา้ม)ี  

  

 

สว่นที ๔ 

หนังสอืสงัการ 

 

 ขอ้ ๑๑ หนงัสอืสงัการ ใหใ้ชต้ามแบบทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนี  

           โดยเฉพาะหนงัสอืสงัการม ี๓ ชนิด ไดแ้ก่ คาํสงั ระเบยีบ  และขอ้บงัคบั    

 ขอ้ ๑๒ คาํสงั คือ บรรดาขอ้ความทผูีบ้งัคบับญัชาสงัการใหป้ฏบิตัิโดยชอบดว้ยกฎหมาย   

           ใชก้ระดาษตราโรงเรียน และใหจ้ดัตามรูปแบบคาํสงัทา้ยระเบยีบ โดยกรอกรายละเอียดดงันี  

  (๑๒.๑) คําสงั ใหล้งชอืโรงเรียนหรือตาํแหน่งของผูม้อีาํนาจทอีอกคาํสงั รูปแบบคาํสงั  

  (๑๒.๒) ที  ใหล้งเลขททีอีอกคาํสงั โดยเริมฉบบัแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลาํดบัไปจนสนิปีปฏทินิ   

                     ทบัเลขปีพุทธศกัราชทอีอกคาํสงั  

  (๑๒.๓) เรือง  ใหล้งชอืเรืองทอีอกคาํสงั  

(๑๒.๔) ขอ้ความ  ใหอ้า้งเหตุทอีอกคาํสงั และอา้งถงึอาํนาจทใีหอ้อกคาํสงั (ถา้ม)ีไวด้ว้ยแลว้จึง 

        ลงขอ้ความทสีงัและวนัใชบ้งัคบั  

  (๑๒.๕) สงั ณ วนัท ีใหล้งตวัเลขของวนัท ีชอืเต็มของเดอืน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกคาํสงั  



 

๙๓ 

 

  (๑๒.๖) ลงชือ  ใหล้งลายมอืชอืผูอ้อกคาํสงั และพมิพช์อืเต็มของเจา้ของลายมอืชอืไวใ้ตล้ายมอืชอื  

           (๑๒.๗) ตําแหน่ง  ใหล้งตาํแหน่งของผูอ้อกคาํสงั  

 ขอ้ ๑๓ ระเบยีบ คือ บรรดาขอ้ความทผูีม้อีาํนาจหนา้ทไีดว้างไวโ้ดยจะอาศยัอาํนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได ้เพือถือ

เป็นหลกัปฏบิตัิงานเป็นการประจาํ ใชก้ระดาษตราโรงเรียน ระเบยีบโดยกรอกรายละเอียดดงันี  

  (๑๓.๑) ระเบียบ  ใหล้งชอืโรงเรียนทอีอกระเบยีบ  

(๑๓.๒) วา่ดว้ย  ใหล้งชอืของระเบยีบ  

  (๑๓.๓) ฉบบัท ี ถา้เป็นระเบยีบทกีลา่วถงึเป็นครงัแรกในเรืองนนั ไมต่อ้งลงว่าเป็นฉบบัทเีทา่ใด  

                  แต่ถา้เป็นระเบยีบเรอืงเดยีวกนัทมีกีารแกไ้ขเพมิเติมใหล้งเป็น ฉบบัท ี๒ และทถีดั ๆ ไปตามลาํดบั  

 (๑๓.๔) พ.ศ.  ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกระเบยีบ  

 (๑๓.๕) ขอ้ความ  ใหอ้า้งเหตุผลโดยย่อ เพอืแสดงถงึความมุง่หมายทตีอ้งออกระเบยีบและอา้งถงึ 

         กฎหมายทใีหอ้าํนาจออกระเบยีบ (ถา้ม)ี   

  (๑๓.๖) ขอ้ ใหเ้รียงขอ้ความทจีะใชเ้ป็นระเบยีบเป็นขอ้ ๆ โดยใหข้อ้ ๑ เป็นชอืระเบยีบขอ้ ๒ เป็นวนัใชบ้งัคบั

กาํหนดว่า  ใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่เมอืใดและขอ้สุดทา้ย เป็นขอ้ผูร้กัษาการระเบยีบใดถา้มมีากขอ้หรือหลายเรืองจะแบ่งเป็น

หมวดก็ได ้ โดยใหย้า้ยขอ้ผูร้กัษาการไปเป็นขอ้สุดทา้ยก่อนทจีะขนึหมวด ๑   

  (๑๓.๗) ประกาศ ณ วนัที  ใหล้งตวัเลขของวนัท ีชอืเต็มของเดอืน และตวัเลขของปีพทุธศกัราชทอีอกระเบยีบ  

   (๑๓.๘) ลงชือ  ใหล้งลายมอืชอืผูอ้อกระเบยีบ และพมิพช์อืเต็มของเจา้ของลายมอืชอืไวใ้ตล้ายมอืชอื  

  (๑๓.๙) ตําแหน่ง  ใหล้งตาํแหน่งของผูอ้อกระเบยีบ   

ขอ้ ๑๔  ขอ้บงัคบั คือ บรรดาขอ้ความทผูีม้อีาํนาจหนา้ทกีาํหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายทีบญัญตัิใหก้ระทาํ

ได ้ ใชก้ระดาษตราโรงเรียนและใหจ้ดัทาํตามแบบททีา้ยระเบยีบ โดยกรอกรายละเอียดดงันี  

  (๑๔.๑) ขอ้บงัคบั  ใหล้งชอืโรงเรียนหรือหน่วยงานทอีอกขอ้บงัคบั   

  (๑๔.๒) วา่ดว้ย   ใหล้งชอืของขอ้บงัคบั  

(๑๔.๓) ฉบบัที ถา้เป็นขอ้บงัคบัทีกล่าวถึงเป็นครงัแรกในเรืองนนั ไม่ตอ้งลงว่าเป็นฉบบัทีเท่าใด แต่ถา้เป็น

ขอ้บงัคบัเรืองเดยีวกนัทมีกีารแกไ้ขเพมิเติมใหล้งเป็นฉบบัท๒ีและทถีดัๆ ไปตามลาํดบั  

(๑๔.๔) พ.ศ. ใหล้งตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกขอ้บงัคบั  

(๑๔.๕) ขอ้ความ  ใหอ้า้งเหตุผลโดยย่อเพอืแสดงถงึความมุง่หมายทตีอ้งออกขอ้บงัคบัและอา้งถงึ 

         กฎหมาย ทใีหอ้าํนาจออกขอ้บงัคบั  

(๑๔.๖) ขอ้  ใหเ้รียงขอ้ความทีจะใชบ้งัคบัเป็นขอ้ ๆ โดยให ้ขอ้ ๑ เป็นชือขอ้บงัคบั ขอ้ ๒ เป็นวนัใชบ้งัคบั

กาํหนดว่า  ใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่เมอืใดและขอ้สุดทา้ยเป็นขอ้ผูร้กัษาการขอ้บงัคบัใดถา้มมีากขอ้หรือ

หลายเรืองจะแบ่งเป็นหมวดก็ไดโ้ดยใหย้า้ยขอ้ผูร้กัษาการไปเป็นขอ้สุดทา้ย  ก่อนทจีะขนึหมวด ๑  

(๑๔.๗) ประกาศ ณ วนัท ีใหล้งตวัเลขของวนัท ีชอืเต็มของเดอืน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกขอ้บงัคบั  

(๑๔.๘) ลงชือ  ใหล้งลายมอืชอืผูอ้อกขอ้บงัคบั และพมิพช์อืเต็มของเจา้ของลายมอืชอืไวใ้ตล้ายมอืชอื  

(๑๔.๙) ตําแหน่ง  ใหล้งตาํแหน่งของผูอ้อกขอ้บงัคบั   



 

๙๔ 

 

สว่นที ๕ 

หนังสอืประชาสมัพนัธ ์

 

 ขอ้ ๑๕ หนังสือประชาสมัพนัธ์ ใหใ้ชต้ามแบบทีกําหนดไวเ้วน้แต่จะมีกําหนดแบบไวโ้ดยเฉพาะ  หนังสือ              

ประชาสมัพนัธม์ ี๓  ชนิด ไดแ้ก่ ประกาศ  แถลงการณ์  และขา่ว   

 ขอ้ ๑๖ ประกาศ คือ บรรดาขอ้ความททีางโรงเรียนประกาศหรือชแีจงใหท้ราบ หรือแนะแนวทางปฏบิตัิ ใชก้ระดาษตรา

โรงเรียน โดยกรอกรายละเอียดดงันี   

(๑๖.๑) ประกาศ ใหล้งชอืโรงเรียนทอีอกประกาศ   

  (๑๖.๒) เรือง ใหล้งชอืเรืองทปีระกาศ  

(๑๖.๓) ขอ้ความ ใหอ้า้งเหตุผลทตีอ้งออกประกาศและขอ้ความทปีระกาศ  

  (๑๖.๔) ประกาศ ณ วนัท ีใหล้งตวัเลขของวนัท ีชอืเต็มของเดอืนและตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกประกาศ   

  (๑๖.๕) ลงชอื ใหล้งลายมอืชอืออกประกาศ และพมิพช์อืเต็มของเจา้ของลายมอืชอืไวใ้ตล้ายมอืชอื   

(๑๖.๖ ตาํแหน่ง ใหล้งตาํแหน่งของผูอ้อกประกาศในกรณีทกีฎหมายกาํหนดใหท้าํเป็นแจง้ความ   

ใหเ้ปลยีนคาํว่าประกาศ เป็น แจง้ความ  

 ขอ้ ๑๗ ขา่ว คือ บรรดาขอ้ความททีางโรงเรียนเหน็สมควรเผยแพร่ใหท้ราบ โดยกรอกรายละเอียดดงันี   

(๑๗.๑) ขา่ว ใหล้งชอืโรงเรียนทอีอกขา่ว   

 (๑๗.๒) เรือง ใหล้งชอืเรืองทอีอกขา่ว   

 (๑๗.๓) ฉบบัท ีใชใ้นกรณีทจีะตอ้งออกขา่วหลายฉบบัในเรืองเดยีวทต่ีอเนืองกนั ใหล้งฉบบัทีเรียงตามลาํดบั

ไวด้ว้ย   

  (๑๗.๔) ขอ้ความ ใหล้งรายละเอียดเกียวกบัเรืองของขา่ว  

  (๑๗.๕) โรงเรียนทอีอกขา่ว ใหล้งชอืโรงเรียนทอีอกขา่ว   

  (๑๗.๖) วนั เดอืน ปี ใหล้งตวัเลขของวนัท ีชอืเต็มของเดอืน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชทอีอกขา่ว  

  

สว่นที ๖ 

หนังสอืทเีจา้หนา้ทีทําขึนหรือรบัไวเ้ป็นหลกัฐานในโรงเรียนหรือหน่วยงาน 

 

 ขอ้ ๑๘ หนังสือทีเจ า้หนา้ทีท ําขึนหรือร ับไว เ้ป็นหลกัฐานในโรงเรียน คือ หนังสือทีทาง โรงเรียนทําขึน             

นอกจากทกีลา่วมาแลว้ขา้งตน้ หรือหนงัสอืทหีน่วยงานอืนใดซึงมใิช่โรงเรียนหรือบุคคลภายนอกมมีาถึงโรงเรียนรบัไว ้

เป็นหลกัฐานของทางโรงเรียน ม ี๔ ชนิด คือ หนงัสอืรบัรอง  รายงานการประชมุ  บนัทกึ และหนงัสอือืน   

 ขอ้ ๑๙ หนงัสอืรบัรอง คือ หนงัสอืทโีรงเรียนออกใหเ้พอืรบัรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพือวตัถุประสงค์

อย่างหนึง อย่างใดใหป้รากฏแก่บุคคลโดยทวัไปไมจ่าํเพาะเจาะจง ใชก้ระดาษตราโรงเรียน และโดยกรอกรายละเอียด

ดงันี  



 

๙๕ 

 

             (๑๙.๑) เลขท ีใหล้งเลขทขีองหนงัสอืรบัรองโดยเฉพาะ เริมตงัแต่เลข ท ี๑ เรียงเป็นลาํดบัไปจนถงึสนิปีปฏทินิ  

ทบัเลขปีพุทธศกัราชทอีอกหนงัสอืรบัรอง หรือลงเลขทขีองหนงัสอืทวัไปตามแบบหนงัสอืภายนอกอย่างหนึงอย่างใด  

  (๑๙.๒) โรงเรียนเจา้ของหนงัสอื ใหล้งชอืโรงเรียนซงึเป็นเจา้ของหนงัสือนนัและจะลงสถานทีตงั  ของเจา้ของ

หนงัสอืดว้ยก็ได ้ 

(๑๙.๓) ขอ้ความ ใหล้งขอ้ความขนึตน้ว่า หนงัสอืฉบบันีใหไ้วเ้พือรบัรองว่า แลว้ต่อดว้ยชือบุคคล นิติบุคคล

หรือหน่วยงานททีางโรงเรียนรบัรองในกรณีเป็นบุคคลใหพ้มิพช์อืเต็มโดยมคีาํนาํหนา้นาม ชอื นามสกุล ตาํแหน่งหนา้ท ี

และสงักดัหน่วยงานทผูีน้นัทาํงานอยู่อย่างชดัแจง้ แลว้จึงลงขอ้ความทรีบัรอง   

 (๑๙.๔) ใหไ้ว ้ณ วนัที ใหล้งตวัเลขของวนัที ชือเต็มของเดือน และตวัเลขของปีพุทธศกัราชทีออกหนงัสือ

รบัรอง   

 (๑๙.๕) ลงชอื ใหล้งลายมอืชอืโรงเรียนผูอ้อกหนงัสอืหรือ ผูท้ไีดร้บัมอบหมาย และพิมพช์ือเต็มของเจา้ของ

ลายมอืชอืไวใ้ตล้ายมอืชอื   

 (๑๙.๖) ตาํแหน่ง ใหล้งตาํแหน่งของผูล้งลายมอืชอืในหนงัสอื   

   (๑๙.๗) รูปถ่ายและลายมอืชอืผูไ้ดร้บัการรบัรอง ในกรณีทกีารรบัรองเป็นเรืองสาํคญัทีออกใหแ้ก่บุคคล ให ้

ติดรูปถ่ายของผูท้ีไดร้บัการรบัรอง ขนาด ๔X๖ เซนติเมตร หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ประทบัตราชือโรงเรียน ทีออก

หนงัสอืบนขอบลา่งดา้นขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และใหผู้น้นัลงลายมอืชอืไวใ้ตรู้ปถ่าย พรอ้มทงัพิมพ์

ชอืเต็มของเจา้ของลายมอืชอืไวใ้ตล้ายมอืชอืดว้ย  

ขอ้ ๒๐ รายงานการประชมุ คือการบนัทกึความคิดเหน็ของผูม้าประชมุ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ และมติของ 

ทปีระชมุไวเ้ป็นหลกัฐาน  โดยกรอกรายละเอียดดงันี   

  (๒๐.๑) รายงานการประชมุใหล้งชอืคณะทปีระชมุหรือชอืการประชมุนนั   

  (๒๐.๒) ครงัท ีใหล้งครงัทปีระชมุ   

  (๒๐.๓) เมอื ใหล้งวนัเดอืนปีทปีระชมุ   

  (๒๐.๔) ณ ใหล้งสถานททีปีระชมุ   

(๒๐.๕) ผูม้าประชมุ ใหล้งชอืและหรือตาํแหน่งของผูไ้ดร้บัแต่งตงัเป็นคณะทปีระชมุซงึมาประชมุ  

                    ในกรณีทมีผูีม้าประชมุแทนใหล้งชอืผูม้าประชมุแทนและลงว่ามาประชมุแทนผูใ้ด 

       หรือตาํแหน่งใด   

(๒๐.๖) ผูไ้มม่าประชมุ ใหล้งชอืและหรือตาํแหน่งของผูท้ไีดร้บัการแต่งตงัเป็นคณะทปีระชมุ 

                 ซงึมไิดม้าประชมุพรอ้มทงัเหตุผล (ถา้ม)ี  

(๒๐.๗) ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ใหล้งชอืและหรือตาํแหน่งของผูท้มีไิดร้บัการแต่งตงัเป็นคณะทปีระชมุซงึ 

        ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ (ถา้ม)ี  

  (๒๐.๘)  เริมประชมุเวลา ใหล้งเวลาทเีริมประชมุ   

(๒๐.๙) ขอ้ความใหบ้นัทกึขอ้ความทปีระชมุ โดยปกติเริมตน้ดว้ยประธานกลา่วเปิดประชมุและ 

       เรืองทปีระชมุ กบัมติหรือขอ้สรุปของทปีระชมุในแต่ละเรืองตามลาํดบั   



 

๙๖ 

 

  (๒๐.๑๐) เลกิประชมุเวลา ใหล้งเวลาทเีลกิประชมุ   

(๒๐.๑๑) ผูจ้ดรายงานการประชมุ ใหล้งชอืผูจ้ดรายงานการประชมุ ครงันนั   

ขอ้ ๒๑ บนัทกึ คือ ขอ้ความซงึผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชาสงัการแก่ 

           ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หรือขอ้ความทเีจา้หนา้ทหีรือหน่วยงานระดบัตาํกว่าโรงเรียนติดต่อกนัในการ 

           ปฏบิตัิ  โดยปกติใหใ้ชก้ระดาษบนัทกึขอ้ความและใหม้หีวัขอ้ดงัต่อไปนี   

(๒๑.๑) ชอืตาํแหน่งทบีนัทกึถงึ โดยใชค้าํขนึตน้ตามทกีาํหนดไว ้

(๒๑.๒) สาระสาํคญัของเรือง ใหล้งใจความของเรืองทบีนัทกึ ถา้มเีอกสารประกอบก็ใหร้ะบุไวด้ว้ย   

  (๒๑.๓) ชอืและตาํแหน่ง ใหล้งลายมอืชอืและตาํแหน่งของผูบ้นัทกึ และในกรณีทไีมใ่ชก้ระดาษบนัทกึขอ้ความ  

ใหล้งวนัเดือนปีทีบนัทึกไวด้ว้ย  การบนัทึกต่อเนือง โดยปกติใหผู้บ้นัทึกระบุคาํขึนตน้ใจความบนัทึก และลงชือ

เช่นเดยีวกบัทไีดก้ลา่วไวข้า้งตน้ และใหล้งวนั เดอืน ปี กาํกบัใตล้ายมอืชอืผูบ้นัทกึ หากไม่มคีวามเห็นใดเพิมเติมใหล้ง

ชอืและวนั เดอืน ปี กาํกบัเท่านนั   

ขอ้ ๒๒ หนงัสอือืน คือ หนงัสอื หรือ เอกสารอืนใดทเีกิดขนึ เนืองจากการปฏบิตัิงานของเจา้หนา้ท ีเพอื 

เป็นหลกัฐานโรงเรียน  ซงึรวมถงึ ภาพถ่าย ฟิลม์ แถบบนัทกึเสยีง แถบบนัทกึภาพดว้ย หรือหนงัสอืของบุคคลภายนอก 

ทยีนืต่อเจา้หนา้ท ี และเจา้หนา้ทไีดร้บัเขา้ทะเบยีนรบัหนงัสอืของโรงเรียนแลว้มรูีปแบบตามทีกาํหนดขนึใช ้ตามความ

เหมาะสม เวน้แต่มแีบบเฉพาะเรืองใหท้าํตามแบบ เช่นโฉนด แผนที แบบ แผนผงั สญัญา หลกัฐานการสืบสวนและ

สอบสวน และคาํรอ้ง เป็นตน้   

 

สว่นที ๗ 

บทเบ็ดเตล็ด 

  

 ขอ้ ๒๓  หนงัสอืทตีอ้งปฏบิตัิใหเ้ร็วกว่าปกติ เป็นหนงัสอืทตีอ้งจดัส่ง และดาํเนินการทางสารบรรณ  

              ดว้ยความรวดเร็วเป็นพเิศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ  

( ๒๓.๑)  ด่วนทสุีด ใหเ้จา้หนา้ทปีฏบิตัิในทนัททีไีดร้บัหนงัสอืนนั  

  ( ๒๓.๒)  ด่วนมาก ใหเ้จา้หนา้ทปีฏบิตัิโดยเร็ว  

   (๒๓.๓)  ด่วน ใหเ้จา้หนา้ทปีฏบิตัิเร็วกว่าปกติ เท่าทจีะทาํได ้  ใหร้ะบุชนัความเร็วดว้ยตวัอกัษรสีแดงขนาด

ไมเ่ลก็กว่าตวัพมิพโ์ป้ง ๓๒ พอยท ์ใหเ้หน็ไดช้ดับนหนงัสอืและบนซองตามทกีาํหนดไวโ้ดยใหร้ะบุคาํว่า ด่วนทีสุด ด่วน

มากหรือ ด่วน แลว้แต่กรณี  ในกรณีทตีอ้งการใหห้นงัสอืส่งถงึผูร้บัภายในเวลาทกีาํหนด ใหร้ะบุคาํว่า ด่วนภายใน แลว้

ลง  วนั เดือน ปีและกาํหนดเวลาทีตอ้งการใหห้นงัสือนนั ไปถึงผูร้บักบัใหเ้จา้หนา้ทีส่งถึงผูร้บัซึงระบุบนหนา้ซอง  

ภายในเวลาท ีกาํหนด   

ขอ้ ๒๔  เรืองทีโรงเรียนจะดาํเนินการหรือสงัการดว้ยหนงัสือไดไ้ม่ทนั ใหส่้งขอ้ความทางเครืองมือสือสาร เช่น   

โทรศพัท ์โทรสาร จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์วทิยุสอืสาร วทิยุกระจายเสยีง หรือวทิยุ โทรทศัน ์ เว็บไซต ์ เป็นตน้  และ

ใหผู้ร้บัปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัไดร้บัหนงัสอื ในกรณีทจีาํเป็นตอ้ง ยนืยนัเป็น หนงัสอื ใหท้าํหนงัสอืยนืยนัตามไปทนัท ี  การ



 

๙๗ 

 

ส่งขอ้ความทางเครืองมอืสอืสารซงึไมม่หีลกัฐาน ปรากฏชดัแจง้ เช่น ทางโทรทศัน ์วิทยุสือสาร วิทยุกระจายเสียง หรือ

วทิยุโทรทศัน ์เป็นตน้  ใหผู้ส่้งและผูร้บับนัทกึขอ้ความไวเ้ป็นหลกัฐาน   

ขอ้ท ี๒๕ หนงัสอืทจีดัทาํขนึโดยปกติใหม้สีาํเนาคู่ฉบบัเก็บไวท้ตีน้เรือง ๑ ฉบบั   และใหม้สีาํเนาเก็บไวท้ีหน่วยงานสาร

บรรณกลาง ๑ ฉบบั   สาํเนาคู่ฉบบัใหผู้ล้งชือลงลายมือชือหรือลายมือชือย่อ และใหผู้ร่้าง ผูพ้ิมพ ์และผูต้รวจ        

ลงลายมอืชอื หรือลายมอืชอืย่อไวท้ขีา้งทา้ยขอบลา่งดา้นขวาของหนงัสอื  

ขอ้ ๒๖  หนงัสอืทเีจา้ของหนงัสอืเหน็ว่ามโีรงเรียนอืนทีเกียวขอ้งควรไดร้บัทราบดว้ย โดยปกติใหส่้งสาํเนาไปใหท้ราบ 

โดยทาํเป็นหนงัสือประทบัตรา  สาํเนาหนงัสือนีใหม้คีาํรบัรองว่า สาํเนาถูกตอ้ง โดยใหผู้ช่้วยผูอ้าํนวยการขนึไป  ซึง

เจา้ของเรืองลงลายมอืชอืรบัรอง พรอ้มทงัลงชอืตวับรรจงและตาํแหน่งทขีอบลา่งของหนงัสอื  

ขอ้ ๒๗  หนงัสอืเวยีน คือ หนงัสอืทมีถีงึผูร้บัเป็นจาํนวนมาก มใีจความอย่างเดยีวกนั ใหเ้พมิรหสัตวั พยญัชนะ  หนา้

เลขทะเบยีน หนงัสอืส่ง ซึงกาํหนดเป็นเลขทีหนงัสือเวียนโดยเฉพาะ เริมตงัแต่  เลข ๑ เรียงเป็นลาํดบัไปจนถึงสินปี

ปฏทินิ หรือใชเ้ลขทขีองหนงัสอืทวัไปตามแบบ หนงัสอืภายนอกอย่างหนึงอย่างใด เมอืผูร้บัไดร้บัหนงัสือเวียนแลว้เห็น

ว่าเรืองนนัจะตอ้งใหห้น่วยงานหรือบุคคลในบงัคบับญัชาในระดบัต่าง ๆ  ไดร้บัทราบดว้ยก็ใหม้เีจา้หนา้ทีจดัทาํสาํเนา

หรือจดัส่งใหห้น่วยงานหรือบุคคลเหลา่นนัโดยเร็ว   

ขอ้ ๒๘  สรรพนามทใีชใ้นหนงัสอื ใหใ้ชต้ามฐานะแห่งความสมัพนัธร์ะหว่าง เจา้ของหนงัสอืและผูร้บัหนงัสอื 

ขอ้ ๒๙  หนงัสอืภาษาต่างประเทศ ใหใ้ชก้ระดาษตราโรงเรียน หนงัสือทีเป็นภาษาองักฤษ  ใหท้าํตามแบบทีกาํหนดไว ้ 

สาํหรบัหนงัสอืทเีป็นภาษาอืน ๆ ซงึมใิช่ภาษาองักฤษ ใหเ้ป็นไปตามประเพณีนิยม  

 

หมวด ๒ 

การรบัและสง่หนังสอื 

สว่นที ๑ 

การรบัหนังสอื 

 

ขอ้ ๓๐   หนงัสอืรบั คือ หนงัสอืทไีดร้บัเขา้มาจากภายนอกใหเ้จา้หนา้ทขีองโรงเรียนปฏบิตัิตามทกีาํหนดไวใ้นส่วนนี  

ขอ้ ๓๑  จดัลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วนของหนงัสอืเพอืดาํเนินการก่อนหลงัและใหผู้เ้ปิดซองตรวจเอกสารหาก

ไมถู่กตอ้ง ใหต้ิดต่อโรงเรียน เจา้ของเรืองหรือหน่วยงานทอีอกหนงัสอืเพอืดาํเนินการใหถู้กตอ้ง  หรือบนัทกึขอ้บกพร่อง

ไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้จึงดาํเนินการเรืองนนัต่อไป   

ขอ้ ๓๒ ประทบัตรารบัหนงัสอืตามแบบ ทมีมุบนดา้นขวา ของหนงัสอื โดยกรอกรายละเอียดดงันี   

  (๓๒.๑) เลขรบั ใหล้งเลขทรีบัตามเลขทรีบัในทะเบยีน   

(๓๒ ๒) วนัท ีใหล้งวนัเดอืนปีทรีบัหนงัสอื  

  (๓๒.๓) เวลา ใหล้งเวลาทรีบัหนงัสอื   

 ขอ้ ๓๓  ลงทะเบยีนหนงัสอืรบัในทะเบยีนหนงัสอืรบัโดยกรอกรายละเอียดดงันี   

             (๓๓.๑) ทะเบยีนหนงัสอืรบั วนัท ีเดอืน พ.ศ. ใหล้งวนัเดอืนปีทลีงทะเบยีน   



 

๙๘ 

 

(๓๓.๒) เลขทะเบียนรบั ใหล้งเลขลาํดบัของทะเบียนหนงัสือรบัเรียงลาํดบัติดต่อกนัไปตลอดปีปฏิทินเลข

ทะเบยีน ของหนงัสอืรบัจะตอ้งตรงกบัเลขทใีนตรารบัหนงัสอื  (เสนอใหม้กีารพิจารณาการเลอืกการใชปี้ปฏิทิน หรือปี

การศึกษา) 

  (๓๓.๓) ท ีใหล้งเลขทขีองหนงัสอืทรีบัเขา้มา   

  (๓๓.๔) ลงวนัท ีใหล้งวนัเดอืนปีของหนงัสอืทรีบัเขา้มา  

(๓๓.๕) จาก ใหล้งตาํแหน่งเจา้ของหนงัสอืหรือชอืหน่วยงานหรือชอืบุคคลในกรณีทไีมม่ตีาํแหน่ง  

  (๓๓.๖) ถงึ ใหล้งตาํแหน่งของผูท้หีนงัสอืนนัมถีงึหรือชอืหน่วยงานหรือชอืบุคคลในกรณีทไีมม่ตีาํแหน่ง   

(๓๓.๗) เรือง ใหล้งชอืเรืองของหนงัสอืฉบบันนัในกรณีทไีมม่ชีอืเรืองใหล้งสรุปเรืองย่อ   

(๓๓.๘) การปฏบิตัิ ใหบ้นัทกึการปฏบิตัิเกียวกบัหนงัสอืฉบบันนั   

  (๓๓.๙) หมายเหตุใหบ้นัทกึขอ้ความอืนใด (ถา้ม)ี   

ขอ้ ๓๔  จดัแยกหนงัสอืทลีงทะเบยีนรบัแลว้ส่งใหบุ้คคลทเีกยีวขอ้ง ดาํเนินการโดยใหล้งชือหน่วยงานทีรบัหนงัสือนนั 

ในช่องการปฏบิตัิถา้มชีอืบุคคลหรือตาํแหน่งทเีกียวขอ้งกบัการรบัหนงัสอื ใหล้งชอืหรือตาํแหน่งไวด้ว้ย การส่งหนงัสือที

ลงทะเบยีนรบัแลว้ไปใหโ้รงเรียนทีเกียวขอ้งดาํเนินการจะส่งโดยใชส้มดุส่งหนงัสือ หรือใหผู้ร้บัหนงัสือลงชือ และวนั

เดอืนปีทรีบัหนงัสอืไวเ้ป็นหลกัฐานในทะเบยีนรบัหนงัสอืไดก้ารดาํเนินการตามขนัตอนนีจะเสนอผ่านผูบ้งัคบับญัชาให ้

เป็นไปตามทโีรงเรียนการกาํหนด  ถา้หนงัสือรบันนัจะตอ้งดาํเนินเรืองในหน่วยงานนนัเองจนถึงขนัไดต้อบหนงัสือไป

แลว้  ใหล้งทะเบยีนว่าไดส่้งออกไปโดยหนงัสอืทเีท่าใด วนัเดอืนปีใด  

ขอ้ ๓๕  การรบัหนงัสอืภายในโรงเรียนเดยีวกนั เมอืผูร้บัไดร้บัหนงัสอื จากหน่วยงานสารบรรณกลางแลว้  

ใหป้ฏบิตัิตามวธิีการทกีลา่วขา้งตน้ 

 

สว่นที ๒ 

การสง่หนังสอื 

     

ขอ้ ๓๖  หนงัสอืส่ง คือ หนงัสอืทส่ีงออกไปภายนอก ใหป้ฏบิตัิตาม ทกีาํหนดไวใ้นส่วนนี  

ขอ้ ๓๗  ใหเ้จา้ของเรืองตรวจความเรียบรอ้ยของหนงัสอื รวมทงัสงิทจีะส่งไปดว้ยใหค้รบถว้น แลว้ส่งเรืองใหเ้จา้หนา้ที

ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพอืส่งออก   

ขอ้ ๓๘  เมอืเจา้หนา้ทขีองหน่วยงานสารบรรณกลางไดร้บัเรืองแลว้ใหป้ฏบิตัิดงันี   

  (๓๘.๑) ลงทะเบยีนส่งหนงัสอืในทะเบยีนหนงัสอืส่งโดยกรอกรายละเอียดดงันี  

  (๓๘.๒) ทะเบยีนหนงัสอืส่ง วนัท ีเดอืน พ.ศ. ใหล้งวนัเดอืนปีทลีงทะเบยีน   

  (๓๘.๓) เลขทะเบยีนส่ง ใหล้งเลขลาํดบัของทะเบยีนหนงัสอืส่งเรยีงลาํดบั ติดต่อกนัไปตลอดปีปฏทินิ   

  (๓๘.๔) ท ี ใหล้งรหสัตวัพยญัชนะของโรงเรียนเรืองในหนงัสอืทจีะส่งออก   

  (๓๘.๕) ลงวนัท ีใหล้งวนัเดอืนปีทจีะส่งหนงัสอืนนัออก   

  (๓๘.๖) จาก  ใหล้งตาํแหน่งเจา้ของหนงัสอืหรือชอืโรงเรียนหรือชอื บุคคลในกรณีทไีมม่ตีาํแหน่ง  



 

๙๙ 

 

(๓๘.๗) ถงึ  ใหล้งตาํแหน่งของผูท้หีนงัสอืนนัมถีงึหรือชอืโรงเรียน หรือชอืบุคคลในกรณีทไีมม่ตีาํแหน่ง   

  (๓๘.๘) เรือง  ใหล้งชอืเรืองของหนงัสอืฉบบันนั ในกรณีทไีม ่มชีอืเรืองใหล้งสรุปเรืองย่อ   

  (๓๘.๙) การปฏบิตัิ ใหบ้นัทกึการปฏบิตัิเกียวกบัหนงัสอืฉบบันนั   

(๓๘.๑๐) หมายเหตุ ใหบ้นัทกึขอ้ความอืนใด (ถา้ม)ี   

  (๓๘.๑๑) ลงเลขทแีละวนัเดอืนปีในหนงัสอืทจีะส่งออกทงัในตน้ฉบบั และสาํเนาคู่ฉบบั  ใหต้รงกบั 

                   เลขทะเบยีนส่งและวนัเดอืนปีในทะเบยีนหนงัสอืส่ง 

ขอ้ ๓๙  ก่อนบรรจุซอง ให เ้จ า้หนา้ทีของหน่วยงานสารบรรณกลางตรวจความเรียบรอ้ย ของหนังสือ            

ตลอดจนสงิทส่ีงไปดว้ยอีกครงัหนึง แลว้ปิดผนึกหนงัสอืทไีมม่คีวามสาํคญัมากนกั อาจส่งไปโดยวธิีพบัยึดติดดว้ยแถบ

กาว กาว เยบ็ดว้ยลวด หรือวธิีอืนแทนการบรรจุซอง   

ขอ้ ๔๐  การจ่าหนา้ซองใหป้ฏบิตัิ สาํหรบัหนงัสอืทตีอ้งปฏบิตัิใหเ้ร็วกว่าปกติ ใหป้ฏบิตัิตามขอ้ ๒๓ 

ขอ้ ๔๑  การส่งหนงัสอืโดยทางไปรษณีย ์ใหถ้อืปฏบิตัิตามระเบยีบหรอืวธิีการทกีารสอืสารแห่งประเทศไทยกาํหนด  

การส่งหนงัสอืซงึมใิช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย ์เมอืส่งหนงัสอืใหผู้ร้บัแลว้ผูส่้งตอ้งใหผู้ร้บัลงชอืรบัในสมดุส่งหนงัสอื

หรือใบรบั แลว้แต่กรณี ถา้เป็นใบรบัใหน้าํใบรบันนัมาผนึกติดไวท้สีาํเนาคู่ฉบบั  

ขอ้ ๔๒  หนงัสอืทไีดล้งทะเบยีนส่ง ในกรณีทเีป็นการตอบหนงัสือซึงรบัเขา้มาใหล้งทะเบียนว่าหนงัสือนนัไดต้อบตาม

หนงัสอืรบัทเีท่าใด วนัเดอืนปีใด  

ขอ้ ๔๓ สมดุส่งหนงัสอืใหจ้ดัทาํตามโดยกรอกรายละเอียดดงันี   

  (๔๓.๑) เลขทะเบยีน ใหล้งเลขทะเบยีนหนงัสอืส่ง   

(๔๓.๒) จาก ใหล้งตาํแหน่งหรือชอืโรงเรียนหรือชอืบุคคล  

  (๔๓.๓) ถงึ ใหล้งตาํแหน่งของผูท้หีนงัสอืนนัมถีงึ หรอืชอืหน่วยงาน หรอืชอืบุคคลในกรณีทไีมม่ตีาํแหน่ง  

(๔๓.๔) หน่วยรบั ใหล้งชอืโรงเรียนทรีบัหนงัสอื  

(๔๓.๕) ผูร้บั ใหผู้ร้บัหนงัสอืลงชอืทสีามารถอ่านออกได ้ 

  (๔๓.๖) วนัและเวลา ใหผู้ร้บัหนงัสอืลงวนั เดอืน ปี และเวลาทรีบัหนงัสอื  

  (๔๓.๗) หมายเหตุ ใหบ้นัทกึขอ้ความอืนใด (ถา้ม)ี 

  ขอ้ ๔๔ ใบรบัหนงัสอื ใหจ้ดัทาํโดยกรอกรายละเอียดดงันี  

  (๔๔.๑) ท ีใหล้งเลขทขีองหนงัสอืฉบบันนั  

  (๔๔.๒) ถงึ ใหล้งตาํแหน่งของผูท้หีนงัสอืนนัมถีงึ หรือชอืโรงเรียน หรือชอืบุคคลในกรณีทไีมม่ตีาํแหน่ง  

 (๔๔.๓) เรือง ใหล้งชอืเรืองของหนงัสอืฉบบันนัในกรณีทไีมม่ชีอืเรืองใหล้งสรุปเรืองย่อ  

 (๔๔.๔) รบัวนัท ีใหผู้ร้บัหนงัสอืลงวนั เดอืน ปีทรีบัหนงัสอื  

 (๔๔.๕) เวลา ใหผู้ร้บัหนงัสอืลงเวลาทรีบัหนงัสอื  

 (๔๔.๖) ผูร้บั ใหผู้ร้บัหนงัสอืลงชอืทสีามารถอ่านออกได ้ 

 

 



 

๑๐๐ 

 

สว่นที ๓ 

บทเบ็ดเตล็ด 

ขอ้ ๔๕  เพือใหก้ารรบัและส่งหนงัสือดาํเนินไปโดยสะดวกเรียบรอ้ย  และรวดเร็ว  โรงเรียนจะกาํหนดหนา้ทีของ       

ผูป้ฏิบตัิตลอดจนแนวทางปฏิบตัินนัไวด้ว้ยก็ได ้ ทงันี ใหม้กีารสาํรวจทะเบียนหนงัสือรบัเป็นประจําว่าหนงัสือตาม

ทะเบยีนรบันนั ไดม้กีารปฏบิตัิไปแลว้เพยีงใดและใหม้กีารติดตามเรืองดว้ยในการนี โรงเรียนใดเห็นสมควรจะจดัใหม้ี

บตัรตรวจคน้สาํหรบัหนงัสอืรบั และหนงัสอืส่ง  เพอืความสะดวกในการคน้หาก็ไดต้ามความเหมาะสม    

ขอ้ ๔๖  บตัรตรวจคน้ ใหจ้ดัทาํโดยกรอกรายละเอียดดงันี  

  (๔๖.๑) เรือง รหสั ใหล้งเรืองและรหสัตามหมวดหมูข่องหนงัสอื   

   (๔๖.๒) เลขทะเบยีนรบั ใหล้งเลขทะเบยีนตามทปีรากฏในทะเบยีนหนงัสอืรบั   

(๔๖.๓) ท ีใหล้งเลขทขีองหนงัสอื   

  (๔๖.๔) ลงวนัท ีใหล้งวนัเดอืนปีของหนงัสอื   

(๔๖.๕) รายการ ใหล้งเรืองย่อของหนงัสอืเพอืใหท้ราบว่า หนงัสอืนนั มาจากทใีด เรืองอะไร  

  (๔๖.๖) การปฏบิตัิ ใหบ้นัทกึการปฏบิตัิเกียวกบัหนงัสอืนนัเพอืให ้ทราบว่าส่งไปทใีดเมอืใด  

 

หมวด ๓ 

การเกบ็รกัษา ยมื และทําลายหนงัสอื 

สว่นที ๑ 

การเกบ็รกัษา 

  

ขอ้ ๔๗  การเก็บหนงัสอืแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏบิตัิ  การเก็บเมอืปฏบิตัิเสร็จแลว้ และการเก็บไวเ้พอืใชใ้นการ

ตรวจสอบ   

ขอ้ ๔๘  การเก็บระหว่างปฏบิตั ิคือการเก็บหนงัสอืทปีฏบิตัิยงัไมเ่สร็จใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของเจา้ของเรือง โดยให ้

กาํหนดวธิกีารเก็บใหเ้หมาะสมตามขนัตอนของการปฏบิตัิงาน    

ขอ้ ๔๙  การเกบ็เมอืปฏบิตัิเสรจ็แลว้ คือ การเกบ็หนงัสอืทปีฏบิตัิเสร็จเรียบรอ้ยแลว้และไมม่อีะไรทจีะตอ้งปฏบิตัิต่อไป

อีกใหเ้จา้หนา้ทขีองเจา้ของเรอืงปฏบิตัิดงันี   

  (๔๙.๑) จดัทาํบญัชหีนงัสอืส่งเก็บใหม้ตีน้ฉบบัและสาํเนาคู่ฉบบัสาํหรบัเจา้ของเรือง  และหน่วยเก็บเก็บไวอ้ย่าง

ละฉบบัโดยกรอกรายละเอียดดงันี  

   (๔๙.๑.๑)  ลาํดบัท ีใหล้งเลขลาํดบัเรืองของหนงัสอืทเีก็บ   

  (๔๙.๑.๒) ใหล้งเลขทขีองหนงัสอืแต่ละฉบบั   

  (๔๙.๑.๓)  ลงวนัท ีใหล้งวนัเดอืนปีของหนงัสอืแต่ละฉบบั   

   (๔๙.๑.๔) เรืองใหล้งชอืเรืองของหนงัสอืแต่ละฉบบัในกรณีทไีมม่ชีอืเรืองใหล้งสรุปเรืองย่อ   

(๔๙.๑.๕) อายุการเก็บหนงัสอืใหล้งวนัเดอืนปีทจีะเก็บถงึ ในกรณี ใหเ้ก็บไวต้ลอดไปใหล้ง   



 

๑๐๑ 

 

           คาํว่า หา้มทาํลาย  

   (๔๙.๑.๖) หมายเหตุ ใหบ้นัทกึขอ้ความอืนใด(ถา้ม)ี  

  (๔๙.๒) ส่งหนงัสอืและเรืองปฏบิตัิทงัปวงทเีกียวขอ้งกบัหนงัสอืนนั พรอ้มทงับญัชีหนงัสือส่งเก็บ ไปใหห้น่วย

เก็บทโีรงเรียนนนั ๆ กาํหนด  

ขอ้ ๕๐ เมอืไดร้บัเรืองจากเจา้ของเรืองตามขอ้ ๔๙ แลว้ ใหเ้จา้หนา้ท ีผูร้บัผดิชอบในการเก็บหนงัสอืปฏบิตัิดงันี   

(๕๐.๑) ประทบัตรากาํหนดเก็บหนงัสือไวท้ีมมุล่างดา้นขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนงัสือฉบบันนั และ    

ลงลายมอืชอืย่อกาํกบัตรา   

(๕๐.๑.๑)  หนงัสอืทตีอ้งเก็บไวต้ลอดไป ใหป้ระทบัตราคาํว่า หา้มทาํลาย ดว้ยหมกึสแีดง   

   (๕๐.๑.๒)  หนงัสอืทเีก็บโดยมกีาํหนดเวลา ใหป้ระทบัตราคาํว่า เก็บถงึ พ.ศ. ...  ดว้ยหมกึสีนาํเงนิ 

และลงเลขของปีพุทธศกัราชทใีหเ้ก็บถงึ   

  (๕๐.๒) ลงทะเบยีนหนงัสอืเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานโดยกรอกรายละเอียดดงันี   

(๕๐.๒.๑) ลาํดบัท ีใหล้งเลขลาํดบัเรืองของหนงัสอืทเีก็บ   

   (๕๐.๒.๒) วนัเก็บ ใหล้งวนัเดอืนปีทนีาํหนงัสอืนนัเขา้ทะเบยีนเก็บ   

   (๕๐.๒.๓) เลขทะเบยีนรบั ใหล้งเลขทะเบยีนรบัของหนงัสอืแต่ละฉบบั   

  (๕๐.๒.๔) ท ีใหล้งเลขทขีองหนงัสอืแต่ละฉบบั   

  (๕๐.๒.๕) เรือง ใหล้งชอืเรืองของหนงัสอืแต่ละฉบบั ในกรณีทไีมม่ชีอืเรืองใหล้งสรุปย่อ   

   (๕๐.๒.๖) รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขลาํดบัหมูข่องการจดัแฟ้มเก็บหนงัสอื   

  (๕๐.๒.๗) กาํหนดเวลาเก็บ ใหล้งระยะเวลาการเก็บตามทีกาํหนดในตรากาํหนดเก็บหนงัสือตาม   

ขอ้ ๕๐.๑   

   (๕๐.๒.๘) หมายเหตุ ใหบ้นัทกึขอ้ความอืนใด (ถา้ม)ี   

ขอ้ ๕๑   การเกบ็ไวเ้พอืใชใ้นการตรวจสอบ คือ การเกบ็หนงัสอืทปีฏบิตัิเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ แต่จาํเป็นจะตอ้งใชใ้นการ

ตรวจสอบเป็นประจาํไมส่ะดวกในการส่งไปเก็บยงัหน่วยเก็บของโรงเรียน ตามขอ้ ๔๙  ใหเ้จา้ของเรืองเก็บเป็นเอกเทศ 

โดยแต่งตงัเจา้หนา้ทขีนึรบัผดิชอบก็ไดเ้มอืมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งใชใ้นการตรวจสอบแลว้ ใหจ้ดัส่งหนงัสอืนนัไปยงั

หน่วยเกบ็ของโรงเรียน 

 ขอ้ ๕๒  อายุการเก็บหนงัสอื โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้มน่อ้ยกว่า ๑๐ ปี เวน้แต่หนงัสอืดงัต่อไปนี   

 (๕๒.๑) หนงัสอืทตีอ้งสงวนเป็นความลบั ใหป้ฏบิตัิตามกฎหมายหรือระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยั

แห่งชาติ   

  (๕๒ .๒) หนังสือที เ ป็นหล ักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ                      

หนงัสืออืนใดทีไดม้ีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกาํหนดไวเ้ป็นพิเศษแลว้  การเก็บใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบยีบแบบแผนว่าดว้ยการนนั   

  (๕๒.๓) หนงัสอืทเีกียวกบัประวตัิศาสตร ์ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลกัฐาน  หรือเรืองทีตอ้งใช ้

สาํหรบัศึกษาคน้ควา้ หรือหนงัสอือืนในลกัษณะเดยีวกนั ใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน ทางโรงเรียนตลอดไปหรือตามทกีาํหนด  



 

๑๐๒ 

 

  (๕๒.๔) หนงัสอืทไีดป้ฏบิตัิงานเสร็จสนิแลว้ และเป็นคู่สาํเนาทมีตีน้เรืองจะคน้ไดจ้ากทอีืนใหเ้ก็บไวไ้มน่อ้ยกว่า ๕ ปี   

  (๕๒.๕) หนงัสอืทเีป็นเรืองธรรมดาสามญัซงึไมม่คีวามสาํคญัและเป็นเรืองทเีกิดขนึเป็นประจาํ เมอื 

ดาํเนินการแลว้เสร็จใหเ้ก็บไวไ้มน่อ้ยกว่า ๑ ปี ในกรณีหนงัสอืทเีกียวกบัการเงนิ  ซงึมใิช่เป็นเอกสารสทิธิหากเหน็ว่าไมม่ี

ความจาํเป็นตอ้งเก็บไวถ้งึ ๑๐ ปี  ใหแ้ต่งตงัคณะกรรมการพจิารณาตกลงร่วมกนัอนุญาตใหท้าํลายได ้     

 ขอ้ ๕๓ การรกัษาหนงัสอื ใหเ้จา้หนา้ทรีะมดัระวงัรกัษาหนงัสอืใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดทุ้กโอกาส หากชาํรุดเสยีหายตอ้ง

รีบซ่อมใหใ้ชง้านไดเ้หมอืนเดมิหากสูญหายตอ้งหาสาํเนามาแทนถา้ชาํรุด เสียหาย จนไม่สามารถซ่อมแซมใหค้งสภาพ

เดมิไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบและใหห้มายเหตุไวใ้นทะเบยีนเก็บดว้ย  ถา้หนงัสอืทสูีญหายเป็นเอกสารสิทธิตาม

กฎหมายหรือหนงัสอืสาํคญัทเีป็นการแสดงเอกสารสทิธิใหด้าํเนินการแจง้ความต่อพนกังานสอบสวน  

 

สว่นที ๒ 

การยมื 

  

   ขอ้ ๕๔  การยมืหนงัสอืทส่ีงเก็บแลว้ ใหป้ฏบิตัิดงันี   

  (๕๔.๑) ผูย้มืจะตอ้งแจง้ใหท้ราบว่าเรืองทยีมืนนัจะนาํไปใชใ้นโรงเรียนใด   

  (๕๔.๒) ผูย้มืจะตอ้งมอบหลกัฐานการยมืใหเ้จา้หนา้ทเีก็บ แลว้ลงชอืรบัเรืองทียืมไวใ้นบตัรยืมหนงัสือและให ้

เจา้หนา้ทเีก็บรวบรวม  หลกัฐานการยมื เรียงลาํดบัวนัเดือนปีไวเ้พือติดตามทวงถามส่วนบตัรยืมหนงัสือนนัใหเ้ก็บไว ้

แทนทหีนงัสอืทถีูกยมืไป   

  (๕๔.๓) การยมืหนงัสอืระหว่างโรงเรียน ผูย้มืและผูอ้นุญาตใหย้มืตอ้งเป็นโรงเรียนระดบัผูบ้ริหารสูงสุด หรือ 

ผูท้ไีดร้บัมอบหมาย   

 (๕๔.๔) การยมืหนงัสอืภายในโรงเรียนเดยีวกนั ผูย้ืมและผูอ้นุญาตใหย้ืมตอ้งเป็นหวัหนา้หน่วยงานนนัหรือ  

ผูท้ไีดร้บัมอบหมายใหดู้แลรบัผดิชอบ 

 ขอ้ ๕๕ บตัรยมืหนงัสอื ใหจ้ดัทาํโดยกรอกรายละเอียดดงันี  

 (๕๕.๑) รายการ ใหล้งชอืเรืองหนงัสอืทขีอยมืไปพรอ้มดว้ยรหสัของหนงัสอืนนั   

   (๕๕.๒) ผูย้มื ใหล้งชอืบุคคล ตาํแหน่ง หรือชอืหน่วยงานทยีมืหนงัสอืนนั   

 (๕๕.๓) ผูร้บั ใหผู้ร้บัหนงัสอืนนัลงลายมอืชอื และวงเลบ็ชอืกาํกบัพรอ้มดว้ยตาํแหน่งในบรรทดัถดัไป   

 (๕๕.๔) วนัยมื ใหล้งวนัเดอืนปีทยีมืหนงัสอืนนั   

   (๕๕.๕) กาํหนดส่งคืน ใหล้งวนัเดอืนปีทจีะส่งหนงัสอืนนัคืน  

 (๕๕.๖) ผูส่้งคืน ใหผู้ส่้งคืนลงลายมอืชอื   

  (๕๕.๗) วนัส่งคืน ใหล้งวนัเดอืนปีทส่ีงหนงัสอืคืน   

ขอ้ ๕๖ การยมืหนงัสอืทปีฏบิตัิยงัไมเ่สร็จหรือหนงัสอืทเีก็บไวเ้พอืใชใ้นการตรวจสอบ ใหถ้อืปฏบิตัิ ตามขอ้ ๕๔ 

ขอ้ ๕๗ การใหบุ้คคลภายนอกยมืหนงัสอืจะกระทาํมไิด ้เวน้แต่จะใหดู้หรือคดัลอกหนงัสอื ทงันี จะตอ้ง 

         ไดร้บัอนุญาตจากผูบ้ริหารโรงเรียนหรือผูท้ไีดร้บัมอบหมายก่อน   



 

๑๐๓ 

 

สว่นที ๓ 

การทําลาย 

  

 ขอ้ ๕๘    ภายใน ๖๐ วนัหลงัจากวนัสนิปีปฏทินิ ใหเ้จา้หนา้ทผูีร้บัผดิชอบในการเก็บหนงัสอืสาํรวจ 

หนงัสอืทคีรบกาํหนดอายุการเก็บในปีนนัไมว่่าจะเป็นหนงัสอืทเีก็บไวเ้องหรือทีฝากเก็บไวแ้ต่งตงัคณะกรรมการทาํลาย

หนงัสอื บญัชหีนงัสอืขอทาํลายใหจ้ดัทาํอย่างนอ้ยใหม้ตีน้ฉบบัและสาํเนาคู่ฉบบัโดยกรอกรายละเอียดดงันี   

(๕๘.๑) ชอืบญัชหีนงัสอืขอทาํลาย ประจาํปี ใหล้งตวัเลขของ ปีพุทธศกัราชทจีดัทาํบญัชทีจีดัทาํบญัช ี  

  (๕๘.๒) ใหล้งชอืโรงเรียนทจีดัทาํบญัช ี  

  (๕๘.๓) วนัท ีใหล้งวนัเดอืนปีทจีดัทาํบญัช ี  

(๕๘.๔) แผ่นท ีใหล้งเลขลาํดบัของแผ่นบญัช ี  

(๕๘.๕) ลาํดบัท ีใหล้งเลขลาํดบัเรืองของหนงัสอื   

(๕๘.๖) รหสัแฟ้ม ใหล้งหมายเลขลาํดบัหมูข่องการจดัแฟ้มเก็บหนงัสอื   

  (๕๘.๗) ท ีใหล้งเลขทขีองหนงัสอืแต่ละฉบบั   

  (๕๘.๘) ลงวนัท ีใหล้งวนัเดอืนปีของหนงัสอืแต่ละฉบบั   

  (๕๘.๙) เลขทะเบยีนรบั ใหล้งทะเบยีนรบัของหนงัสอืแต่ละฉบบั  

(๕๘.๑๐) เรือง ใหล้งชอืเรืองของหนงัสอืแต่ละฉบบั ในกรณีทไีมม่ชีอืเรืองใหล้งสรุปเรืองย่อ  

  (๕๘.๑๑) การพจิารณา ใหค้ณะกรรมการทาํลายหนงัสอืเป็นผูก้รอก  

  (๕๘.๑๒) หมายเหตุ ใหบ้นัทกึขอ้ความอืนใด (ถา้ม)ี   

 ขอ้ ๕๙ ใหโ้รงเรียนแต่งตงัคณะกรรมการทาํลายหนงัสือประกอบดว้ยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างนอ้ย

สองคน ถา้ประธานกรรมการไมส่ามารถปฏบิตัิหนา้ทไีด ้ใหก้รรมการทมีาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึงทาํหนา้ทปีระธาน

มติของคณะกรรมการ ใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ถา้กรรมการผูใ้ดไมเ่หน็ดว้ยใหท้าํบนัทกึความเหน็แยง้ไว ้   

 ขอ้ ๖๐  คณะกรรมการทาํลายหนงัสอื มหีนา้ทดีงันี   

             (๖๐.๑) พจิารณาหนงัสอืทจีะขอทาํลายตามบญัชหีนงัสอืขอทาํลาย   

             (๖๐.๒) ในกรณีทคีณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าหนงัสอืฉบบัใดไมค่วรทาํลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว ้

ใหล้งความเหน็ว่าจะขยายเวลาการเก็บไวถ้งึเมอืใดในช่อง การพจิารณาของบญัชหีนงัสอืขอทาํลาย แลว้ใหแ้กไ้ขอายุการ

เก็บหนงัสอืในตรากาํหนดเก็บหนงัสอื โดยใหป้ระธานกรรมการทาํลายหนงัสอืลงลายมอืชอืกาํกบัการแกไ้ข  

 (๖๐.๓) ในกรณีทคีณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าหนงัสอืเรืองใดควรใหท้าํลาย ใหก้รอก เครืองหมายกากบาท 

(x) ลงในช่อง การพจิารณาตามบญัชหีนงัสอืขอทาํลาย   

 (๖๐.๔) เสนอรายงานผลการพจิารณาพรอ้มทงับนัทกึความเหน็แยง้ของคณะกรรมการ(ถา้ม)ี ต่อโรงเรียน เพอื

พจิารณาสงัการ  

(๖๐.๕) ควบคุมการทาํลายหนงัสือซึงผูม้อีาํนาจอนุมตัิใหท้าํลายได ้แลว้โดยการเผาหรือวิธีอืนใดทีจะไม่ให ้

หนงัสอืนนัอ่านเป็นเรืองไดแ้ละเมอืทาํลายเรียบรอ้ยแลว้ใหท้าํบนัทกึลงนามร่วมกนัเสนอผูม้อีาํนาจอนุมตัิทราบ     



 

๑๐๔ 

 

 ขอ้ ๖๑ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาตใหพ้จิารณาสงัการดงันี   

  (๖๑.๑) ถา้เหน็ว่าหนงัสอืเรืองใดยงัไมค่วรทาํลายใหส้งัการใหเ้ก็บหนงัสอืนนัไวจ้นถงึเวลาการทาํลายงวดต่อไป   

 (๖๑.๒) ถา้เหน็ว่าหนงัสือเรืองใดควรทาํลาย ใหส่้งบญัชีหนงัสือขอทาํลายใหพ้ิจารณาก่อน เวน้แต่ หนงัสือ 

ประเภททโีรงเรียนนนัไดข้อทาํความตกลงแลว้ไมต่อ้งส่งไปใหพ้จิารณา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๕ 

 

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

วา่ดว้ยงบประมาณ การเงนิและการบญัชีโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  

 โดยทีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบว่าดว้ย งบประมาณ การเงินและการบญัชีโรงเรียนคาทอลิก 

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี เพมิเติม  ดงันี 

ขอ้  ๑  ระเบยีบนีเรียกว่า  “ระเบียบโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรี  ว่าดว้ย งบประมาณ การเงนิและ        

การบญัชโีรงเรียน   พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ้  ๒  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัถดัจากประกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้  ๓  ใหผู้ท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาต  ผูจ้ดัการและผูอ้าํนวยการ เป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี  และใหม้อีาํนาจออก

ระเบยีบ  ประกาศ  คาํสงัต่างๆ  เพอืปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี           

 ในกรณีมปีญัหาเกยีวกบัการดาํเนินการตามระเบยีบนี  ใหผู้ค้ณะกรรมการบรหิารโรงเรียนคาทอลกิ

สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ีเป็นผูว้นิิจฉยัชขีาด  คาํวนิิจฉยัของคณะกรรมการบริหารโรงเรยีนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑล

จนัทบุร ี ถอืเป็นทสุีด 

ขอ้  ๔  รายไดข้องโรงเรียนมดีงัต่อไปนี                                  

(๑) เงนิค่าใชจ่้ายรายบุคคลทรีฐัจ่ายใหแ้ก่ผูเ้รียน 

(๒) เงนิอุดหนุนจากภาครฐั 

(๓) เงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอืน 

(๔) เงนิหรือทรพัยส์นิทมีผูีบ้รจิาคใหโ้รงเรียน 

(๕) ดอกผลทเีกิดจากทรพัยส์นิของโรงเรียน 

(๖) เงนิทไีดจ้ากการใหบ้ริการทเีกียวเนืองกบัการจดัการศึกษา หรือกจิการทเีกียวกบัโรงเรียนและบริการ

อืนใหแ้ก่นกัเรียน ครู ผูป้กครอง บุคคลทเีกียวขอ้งกบัโรงเรยีนและชมุชน เช่น สถานท ีอาหาร 

สุขภาพอนามยั ทพีกัอาศยั รถรบั-ส่งนกัเรียน การกีฬา และสระว่ายนาํ  เป็นตน้ 

(๗) รายไดจ้ากการจดังานหรอืการหาทุนของโรงเรียน 

(๘) รายไดจ้ากการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรือเสริมประสบการณ์ผูเ้รียน ตามความสมคัรใจของ

ผูเ้รียนและผูป้กครอง เช่น ค่ายกิจกรรม ค่ายพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศ ทศันศึกษา กิจกรรม

เสริมทกัษะชวีติ เป็นตน้ 

(๙) รายไดจ้ากผลติผลของโรงเรียน 

(๑๐) รายไดท้เีกิดจากการบริหารทรพัยส์นิในอนาคต 

(๑๑) รายไดต้ามทคีณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเหน็ชอบใหด้าํเนินการ 

 

 

 

 



 

๑๐๖ 

 

หมวด ๑ 

การรบัเงนิและการเกบ็รกัษาเงนิ 

 

ขอ้  ๕  ในการรบัเงนิทุกประเภทยกเวน้เงนิอุดหนุนจากรฐับาลใหโ้รงเรียนออกใบเสร็จรบัเงนิไวเ้ป็นหลกัฐาน  แบบของ

ใบเสร็จรบัเงนิใหเ้ป็นไปตามทีโรงเรียนกาํหนดและใหม้สีาํเนาอย่างนอ้ย  ๑  ฉบบั  ใหพ้ิมพห์มายเลขกาํกบัเล่ม  มี

หมายเลขกาํกบัใบเสร็จรบัเงนิเรียงกนัไปทุกฉบบัและใหม้ทีะเบยีนคุมใบเสร็จรบัเงนิและหลกัฐานการเบกิใบเสรจ็รบัเงนิที

สามารถตรวจสอบได ้

 ในกรณีทอีอกใบเสร็จรบัเงนิโดยคอมพวิเตอรจ์ะไมม่หีมายเลขกาํกบัเลม่ และทะเบยีนคุมใบเสร็จรบัเงนิก็ได ้

ขอ้ ๖  ใบเสรจ็รบัเงนิแต่ละเลม่ใหใ้ชส้าํหรบัรบัเงนิในแต่ละรอบปีบญัชเีท่านนั  เมอืขนึปีการศึกษาใหมใ่หใ้ชใ้บเสรจ็รบั  

เงนิเลม่ใหม ่ ส่วนเลม่เก่าใหป้ระทบัตราเลกิใชเ้พอืมใิหน้าํกลบัมาใชร้บัเงนิไดอ้ีก 

ขอ้  ๗  หา้มขูด ขดี ลบ แกไ้ข เพมิเติม  หมายเลขกาํกบัเลม่ใบเสร็จรบัเงนิ  หมายเลขกาํกบัใบเสร็จรบัเงนิ  จาํนวนเงนิ

หรือผูช้าํระเงนิในใบเสร็จรบัเงนิ  หากใบเสร็จรบัเงนิฉบบัใดลงรายการรบัเงนิผดิพลาด  ใหข้ดีฆ่าและเขยีนใหมใ่หช้ดัเจน  

พรอ้มทงัใหผู้ร้บัเงนิลงลายมอืชอืกาํกบัการขดีฆ่าไวด้ว้ย 

 การยกเลกิการใชใ้บเสร็จรบัเงนิ  ใหน้าํตน้ฉบบัใบเสร็จรบัเงนิฉบบัทขีดีฆ่ายกเลกิเก็บไวก้บัสาํเนาในเลม่ โดย

มตีน้ฉบบัและสาํเนาครบทงัชดุ                 

ขอ้  ๘  การจดัเก็บเงนิทุกประเภท  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูจ้ดัเก็บยกเวน้เงนิรายไดป้ระเภททคีณะกรรมการบริหารโรงเรียน

กาํหนดใหส่้วนงานทเีกียวขอ้งเป็นผูจ้ดัเก็บและเงนิทไีดร้บัจะตอ้งนาํส่งส่วนการเงนิและบญัชใีนวนันนัหรืออย่างชา้ในวนั

ทาํการถดัไปทนัท ี

ขอ้  ๙  เงนิทรีบัทุกประเภทและทุกจาํนวนของโรงเรียน  ตอ้งนาํฝากธนาคารหรือสถาบนัการเงนิทคีณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนเหน็ชอบในนามของโรงเรียนภายในวนันนัหรืออย่างชา้ในวนัทาํการถดัไป 

ขอ้  ๑๐  เงนิอุดหนุนรายหวัจากรฐับาลตามงบประมาณประจาํปีใหน้าํฝากไวก้บัธนาคารหรือสถาบนัการเงนิทีผูท้าํการ

แทนผูร้บัใบอนุญาตเหน็ชอบ 

ขอ้  ๑๑  ใหโ้รงเรียนจดัใหม้ตูีนิ้รภยัสาํหรบัเก็บรกัษาเงนิของโรงเรียนทงัหมดและมตูีนิ้รภยัขนาดเลก็สาํหรบัเก็บรกัษา

เงนิสดย่อยในมอื 

ขอ้  ๑๒  ใหต้งัตูนิ้รภยัไวท้ฝ่ีายบญัชแีละการเงนิและในทปีลอดภยั 

ขอ้  ๑๓  ใหม้กีารเก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานทรพัยส์ินทีสาํคญัในตูนิ้รภยัและใหม้กีารตรวจสอบเป็นครงัคราวใน

กาํหนดเวลาทสีมควร    

 

 

 

 

 



 

๑๐๗ 

 

หมวด ๒ 

การจา่ยเงนิ 

 

ขอ้  ๑๔  การจ่ายเงนิใหจ่้ายเฉพาะเพอืกิจการของโรงเรียนหรือตามทไีดร้บัอนุมตัิจากผูท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตหรือ

ผูจ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการ 

ใหผู้ท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตมอีาํนาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการ  มอีาํนาจอนุมตัิและ    

สงัจ่ายตามทผูีท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตเหน็สมควร  โดยจดัทาํหนงัสอืมอบอาํนาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้หช้ดัเจน 

ขอ้  ๑๕  การยมืเงนิทดรองจ่าย  ใหก้ระทาํไดใ้นกรณีต่อไปนี 

(๑) ใหผู้ป้ฏบิตัิงานยมืเพอืปฏบิตัิงานนอกสถานท ี

(๒) ทดรองจ่ายเพอืการจดัซอื  จดัจา้งพสัดุ โดยวธิีตกลงราคาทจีาํเป็นตอ้งจ่ายเป็นเงนิสด 

(๓) ทดรองจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายอืนใด  ซงึเกียวกบังานของโรงเรียนและค่าใชจ่้ายนนัสามารถเบิกจ่ายจาก

โรงเรียนได ้

ขอ้  ๑๖  การยมืเงนิทดรองจ่ายตามขอ้  ๑๕  ใหเ้ป็นไปตามคู่มอืบญัชรีะบบจ่ายเช็คและระบบเงนิสดย่อย ใหผู้ย้ืมคืน

เงนิยมืทเีหลอืภายใน ๑๕ วนั  และหรือกาํหนดเวลาส่งใบสาํคญัจ่ายเพอืหกัลา้งเงนิยมืทดรองจ่ายลว่งหนา้ดงัต่อไปนี 

(๑) ผูย้มืตอ้งส่งใบสาํคญัจ่ายหกัลา้งเงนิยมืทดรองจ่ายใหเ้สร็จสนิภายใน  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัทเีสร็จการ

ใชจ่้ายเงนิตามวตัถปุระสงคท์ขีอยมืเงนิ 

(๒) กรณีใบสําคัญห ักล า้ง เ งินยืมทดรองมีจํานวนน ้อยกว่า เ งินยืมทดรอง ผู ย้ืมตอ้ งนํา เ งิน 

ส่วนทเีหลอืจ่ายทงัหมดส่งคืนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทเีสร็จการใชจ่้ายตามวตัถปุระสงคท์ขีอยมืเงนิ   

กรณีใบสาํคญัหกัลา้งเงนิทยีมืทดรองจ่ายมจีาํนวนมากกว่าเงนิยมืทดรองจ่าย ผูย้มืตอ้งนาํ 

หลกัฐานการจ่ายทงัหมดทไีดจ่้ายไป ตงัเบกิเพมิ โดยผูจ้ดัการเหน็ชอบ 

(๓) เมอืผูย้มืเงนิทดรองส่งใชห้นีเงนิยมื  ใหเ้จา้หนา้ทผูีร้บับนัทกึการรบัคืนเงนิ  พรอ้มทงัออกใบเสร็จการ

รบัเงนิคืนใหผู้ย้มืไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ในกรณีทไีมอ่าจปฏบิตัิตามขอ้บงัคบัในขอ้ใดขอ้หนึงได ้ ใหร้ายงานใหผู้ท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตทราบ 

ขอ้  ๑๗  การจ่ายเงนิยมื  ใหผู้ท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตมอีาํนาจอนุมตัิตามทเีหน็สมควรดาํเนินการดงันี 

(๑) การจ่ายเงนิยมื จะจ่ายไดแ้ต่ทผูีย้มืไดท้าํสญัญาการยมืตามแบบทกีาํหนดและผูม้อีาํนาจไดอ้นุมตัิให ้

จ่ายเงนิยมืตามสญัญาการยมืเงนินนัแลว้เท่านนั 

(๒) ใหผู้ม้อีาํนาจพจิารณาอนุมตัิใหย้มืเท่าทจีาํเป็นเพอืใชใ้นการศึกษา และหา้มมใิหอ้นุมตัิใหเ้งนิยืมใหม่

ในเมอืผูย้มืมไิดช้าํระเงนิยมืเก่าใหเ้สร็จสนิไปก่อน 

(๓) ใหม้กีารตรวจสอบสญัญาการยมืเงนิ และติดตามใหผู้ย้มืส่งใชเ้งนิยมืภายในเวลาทกีาํหนด หรือเรียก

ชดใชเ้งนิยมืตามเงอืนไขในใบยมืใหเ้สร็จสนิไปโดยเร็ว อย่างชา้ไมเ่กิน ๓๐ วนั นบัแต่วนัครบกาํหนด 

(๔) ให เ้ก็บร ักษาส ัญญาการยืม เ งินซึงย ังมิได ช้ ํา ระ คืนเ งินยืมให เ้สร็ จสิน ไว ใ้นทีปลอดภัย 

อย่ า ให สู้ญหายได ้ และ เมือ ผู ้ยืมได ้ช ํา ระ คืนเ งินยืม เ สร็ จสินแลว้ก็ ให เ้ ก็บร ักษา เ ช่น เดีย วกับหล ักฐาน 

การจ่ายเงนิ 



 

๑๐๘ 

 

ขอ้  ๑๘  การออกเช็คสงัจ่ายเงนิของโรงเรียน ใหผู้ท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตมีอาํนาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการหรือ

ผูอ้าํนวยการลงนาม  

การเขยีนเชค็สงัจ่ายเงนิ  ใหป้ฏบิตัิดงันี 

(๑)  การจ่ายเงนิใหแ้ก่เจา้หนี  ใหอ้อกเชค็สงัจ่ายในนามของเจา้หนี  ขดีฆ่าคาํว่า  “หรือตามคาํสงั”  หรือ  

“หรือผูถ้อื”   ออกและขดีคร่อมดว้ย 

(๒)  ในกรณีสงัจ่ายเงนิเพอืขอรบัเงนิสดมาจ่าย  ใหอ้อกเชค็สงัจ่ายในนามผูป้ฏบิตัิงานทีไดร้บัมอบหมาย  

และขดีฆ่าคาํว่า  “หรือตามสงั”  หรือ  “หรือผูถ้อื”   ออก 

(๓)  การเขยีนหรือพมิพจ์าํนวนเงนิในเชค็ทเีป็นตวัอกัษร  ใหเ้ขยีนหรือพมิพใ์หช้ดิคาํว่า    “บาท”   หรือ

ขดีเสน้หนา้จาํนวนเงนิ  อย่าใหม้ช่ีองว่างทจีะเขยีนหรือพมิพจ์าํนวนเงนิเพมิเติมได ้ และใหข้ดีเสน้ตรงหลงัชือสกุล  ชือ

บริษทั  หรือชอืหา้งหุน้ส่วน  จนชดิคาํว่า  “หรือผูถ้อื”  หรือ   “หรือตามคาํสงั”   แลว้แต่กรณี  โดยมใิหม้กีารเขยีนหรือ

พมิพช์อืบุคคลอืนเพมิเติมไดอ้ีก 

ขอ้  ๑๙  การจ่ายเงนิทุกรายการจะตอ้งมหีลกัฐานการจ่ายไว ้ เพอืเป็นประโยชนใ์นการตรวจสอบและตอ้งประทบัตรา 

“จ่ายเงนิแลว้” 

ขอ้  ๒๐ “หลกัฐานการจ่าย”  หมายความว่า  หลกัฐานแสดงว่าไดม้กีารจ่ายเงนิใหแ้ก่ผูร้บัหรือเจา้หนีตามภาระผูกพนั

ถูกตอ้งแลว้เช่น  ใบสาํคญัจ่าย ใบเบกิเงนิสดย่อย และเอกสารประกอบการลงบญัช ี

“เอกสารประกอบการลงบญัช”ี  หมายความว่า  หลกัฐานการจ่ายทเีป็นใบเสร็จรบัเงนิ  ใบกาํกบัภาษ ี บลิ

เงนิสด  หลกัฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงนิแก่เจา้หนี 

การจ่ายเงนิรายใด  ซึงตามลกัษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรบัเงนิจากผูร้บัเงนิไดใ้หผู้จ่้ายเงินใชห้ลกัฐาน

จ่ายเงนิตามแบบทกีาํหนดในคู่มอืบญัชรีะบบจ่ายเชค็ และระบบเงนิสดย่อย 

ขอ้  ๒๑  การจ่ายเงนิ ถา้ผูม้สีทิธิรบัเงนิไมส่ามารถรบัเงนิดว้ยตนเองได ้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ืนเป็นผูร้บัแทนก็ได ้ โดย

จะตอ้งมใีบมอบฉนัทะการรบัเงนิพรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ขอ้  ๒๒  การจ่ายเงนิในต่างประเทศ  ซงึตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของประเทศนนัๆ  ไมต่อ้งออกใบเสร็จรบัเงนิ  

หรือใบเสร็จรบัเงนิไมเ่ป็นไปตามขอ้  ๒๐  ใหผู้จ่้ายเงนิทาํเอกสารประกอบการจ่ายเงนิ โดยระบุว่าเป็นการจ่ายเงนิค่า

อะไร วนั เดอืน ปี ทจ่ีายเงนิและจาํนวนทจ่ีาย และใหล้งลายมอืชอืรบัรองการจ่ายไวด้ว้ย ในกรณีทหีลกัฐานการจ่ายเงนิ

เป็นอย่างอืน ใหแ้นบหลกัฐานเพอืตรวจสอบดว้ย  

ขอ้  ๒๓  ในกรณีใบเสร็จรบัเงนิสูญหาย  ใหใ้ชส้าํเนาใบเสร็จรบัเงนิซึงผูร้บัเงนิรบัรองแลว้แทนก็ได ้ แต่ตอ้งแนบ

หลกัฐานการแจง้ความรอ้งทุกขต่์อพนกังานสอบสวน  และใหท้าํคาํรบัรองไวว้่าหากพบตน้ฉบบัใบเสร็จรบัเงนิในภายหลงั

จะไมน่าํมาเบกิเงนิอีก 

ขอ้  ๒๔  หลกัฐานจ่ายเงนิตอ้งพมิพ ์ หรือเขยีนดว้ยหมกึ  การแกไ้ขหลกัฐานการจ่ายใหใ้ชว้ธิีขดีฆ่าแลว้พมิพห์รือเขยีน

ใหม ่ และใหผู้อ้อกเอกสารลงลายมอืชอืกาํกบัไวทุ้กแห่ง 



 

๑๐๙ 

 

ขอ้  ๒๕  การจ่ายเงนิเดอืนและค่าจา้งของผูป้ฏบิตัิงานใหน้าํเชค็ไปขนึเงนิสดและจดัส่งใหพ้นกังานบญัชีเงนิเดือน เพือ

นาํไปจดัสรรใส่ซองเงนิเดอืนต่อไป หรือใหใ้ชบ้ริการของธนาคารทสีะดวกต่อโรงเรียนโดยขอเปิดบญัชีของผูป้ฏิบตัิงาน

แต่ละราย 

ใหง้านบญัชเีงนิเดอืนและการเงนิจดัทาํบญัชเีงนิเดอืนคงเหลอืสุทธิ  รายการหกัภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา

หกั  ณ  ทจ่ีาย  และเงนิทไีดร้บัอนุมตัิใหห้กัแลว้นาํเชค็ไปขนึเงนิสด หรือนาํเขา้ฝากธนาคารในบญัชขีองผูป้ฏิบตัิงานแต่

ละราย  เพอืทผูีป้ฏบิตัิงานจะสามารถเบกิเงนิจากธนาคารไดต้ามกาํหนดเวลา 

 

หมวด ๓  

ทรพัยส์นิ    
 

ขอ้  ๒๖  โรงเรียนมทีรพัยส์นิประเภทต่างๆ  ดงันี 

(๑)  ทรพัยส์นิหมนุเวยีน  ไดแ้ก่  เงนิสด  หรือทรพัยส์ินอืนทีมเีหตุผลจะคาดหมายไดว้่าจะเปลยีนเป็น

เงนิสดหรือขาย  หรือใชห้มดไป  ระหว่างรอบระยะเวลาการดาํเนินงานตามปกติของโรงเรียน  เช่น  เงนิฝากธนาคาร  

ลูกหนี  และวสัดุทางการศึกษาคงเหลอื  เป็นตน้ 

(๒)  ทรพัยส์นิถาวร  ไดแ้ก่  ทรพัยส์นิอนัมลีกัษณะคงทน  ทีใชใ้นการดาํเนินกิจการและใชไ้ดน้านกว่า

หนึงรอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกติ  มไิดม้ไีวเ้พอืขาย  เช่น  ทดีนิ  อาคาร  และครุภณัฑ ์ เป็นตน้ 

(๓)  ทรพัยส์นิอืน  ไดแ้ก่  ทรพัยส์นิทไีมอ่าจจดัเขา้เป็นทรพัยส์ินหมนุเวียนหรือทรพัยส์ินถาวรได ้ เช่น  

สทิธิครอบครองและยนิยอมใหใ้ช ้ หนงัสอืหอ้งสมดุ และเงนิประกนัต่างๆ  เป็นตน้ 

ขอ้  ๒๗  ใหโ้รงเรียนจดัเก็บเอกสารทางการบญัชีและทะเบียนทรพัยส์ินไวเ้ป็นหลกัฐานใหอ้ยู่ในสภาพทีสามารถ

ตรวจสอบได ้

ขอ้  ๒๘  การเช่าหรือการใหเ้ช่าทรพัยส์นิตอ้งมเีงอืนไขดงันี 

(๑)  ระยะเวลาการเช่าไมเ่กินหนึงปี หรือการต่ออายุสญัญาเช่าแต่ละครงัไม่เกินหนึงปีใหเ้ป็นอาํนาจของ

ผูจ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการ 

(๒)  ระยะเวลาเช่าเกินหนึงปี  หรือการต่ออายุสญัญาเช่าแต่ละครงั  ไม่เกินสามปีใหเ้ป็นอาํนาจของผูท้าํ

การแทนผูร้บัใบอนุญาต 

(๓)  ระยะเวลาเช่าเกินสามปี หรือการต่ออายุสญัญาเช่าแต่ละครงั เกินสามปี ใหเ้ป็นอาํนาจของผูท้าํการ

แทนผูร้บัใบอนุญาต โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และรายงานใหท้างสงัฆมณฑลจนัทบุรีทราบ 

 

หมวด ๔  

การบญัชี 

 

ขอ้  ๒๙  การบญัชีโรงเรียน จดัทาํขนึโดยสามารถแสดงผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิหรือการเปลยีนแปลงฐานะ

การเงนิทเีป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบญัชทีรีบัรองกนัทวัไป 



 

๑๑๐ 

 

ขอ้  ๓๐ รอบระยะเวลาบญัชขีองโรงเรียน  ใหถ้อืตามทกีาํหนดโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ขอ้  ๓๑  หลกัฐานทใีชใ้นการลงบญัช ี จะตอ้งเก็บรกัษาไวใ้หเ้ป็นระเบยีบไมน่อ้ยกว่า ๕ ปีเพอืสะดวกในการตรวจสอบ 

ขอ้  ๓๒  ใหง้านบญัชแีละการเงนิรบัผดิชอบจดัทาํรายงานการเงนิ  ดงันี 

(๑)  จดัทาํรายงานการเงินประจําเดือนเสนอต่อ ผูอ้าํนวยการ ผูจ้ดัการ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญาต และ    

สงัฆมณฑลจนัทบุร ี ภายในวนัท ี ๑๕  ของเดอืนถดัไป 

(๒)  จดัทาํรายงานการเงนิทุก ๖ เดอืน  เสนอต่อผูอ้าํนวยการ  ผูจ้ดัการ ผูท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาต 

และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

(๓)  เมอืสนิสุดรอบปีบญัช ี ใหจ้ดัทาํงบการเงนิและบญัชทีาํการของโรงเรียนเสนอผูอ้าํนวยการ  ผูจ้ดัการ 

ผูท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาต คณะกรรมการบริหารโรงเรียนภายใน  ๖๐  วนั  นบัตงัแต่วนัสนิปีบญัชทีุกปี 
 

 

หมวด ๕  

การตรวจสอบบญัชี 

 

ขอ้  ๓๓  ใหค้ณะกรรมการบรหิารโรงเรียนแต่งตงัผูส้อบบญัช ี โดยความเหน็ชอบจากผูร้บัใบอนุญาต โรงเรยีนสงักดั

มสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ  หรือโรงเรยีนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขตจนัทบุร ีหรอื โรงเรียนของมลูนิธิ

ธรรมานุเคราะห ์ หรือ โรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา  และผูส้อบบญัชดีาํเนินการตรวจสอบ  แสดงความ

คิดเหน็ต่องบการเงนิของโรงเรยีนและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ดงันี 

(๑)  บญัชทีางการเงนิและทรพัยส์นิ ซงึมวีตัถปุระสงคใ์นการตรวจสอบว่าโรงเรียนไดป้ฏิบตัิทางการเงนิ

และทรพัยส์นิถูกตอ้งตามระเบียบ  และขอ้บงัคบัทีกาํหนดไว ้หลกัฐานและเอกสารทางการเงนิและทรพัยส์ินมคีวาม

ถูกตอ้งและสมบูรณ์  การบนัทกึบญัชแียกประเภทและสรุปผล  รวมทงัรายงานทางการบญัชไีดป้ฏบิตัิตามหลกัการบญัชี

ทรีบัรองโดยทวัไป 

(๒)   การอืนทมีคีวามจาํเป็นตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในทรีบัรองโดยทวัไป 



 

๑๑๑ 

 

หมวด ๖  

การงบประมาณ   

  

ขอ้  ๓๔  ใหโ้รงเรียนจดัทาํงบประมาณรายรบัและรายจ่ายประจาํปีโดยแยกหมวดเงนิและประเภทรายจ่ายตามแผนงาน

และโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพือพิจารณาอนุมตัิใชเ้ป็นงบประมาณในปีงบประมาณนนั และ

นาํเสนอต่อสงัฆมณฑลจนัทบุรีทราบ 

ขอ้  ๓๕  ค่าใชจ่้ายทเีกิดขนึในปีงบประมาณใด   ใหเ้บกิจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนนั   หากมเีหตผุล

และความจาํเป็นจะตอ้งเบกิจ่ายขา้มปีหรอืกนัเงนิไวจ่้ายเหลอืมปีใหผู้ท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูอ้นุมตั ิ

ขอ้  ๓๖  งบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนใหป้ระกอบดว้ยรายจ่ายประเภทเพอืดาํเนินการและรายจ่ายประเภทเพือการ

ลงทุน 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงประเภทรายจ่าย  ตังงบประมาณรายจ่ายเพิมเติมระหว่างปี  หรือลด

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ใหด้าํเนินการดงันี 

(๑ )   ในกรณีทีมีเหตุ ผลและความจํา เ ป็นทีจะต ้องลดงบประมาณราย จ่ า ยทีได ร้ ับอ นุม ัติ 

ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการโรงเรียนพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

(๒)  การเปลียนแปลงรายจ่ายจากประเภทหนึงไปเป็นอีกประเภทหนึงให ้ผู ใ้หผู้ท้ ําการแทนผูร้ ับ

ใบอนุญาตเป็นผูอ้นุมตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรบัทราบ 

(๓)  ในกรณีทจีาํเป็นตอ้งใชจ่้ายเงนิเกินกว่า วงเงนิงบประมาณรายจ่ายทีไดร้บัอนุมตัิ  ใหโ้รงเรียนเสนอ

ขอจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพมิเติมระหว่างปีต่อคณะกรรการบริหารโรงเรียนเป็นผูอ้นุมตัิเป็นงบประมาณรายจ่าย

เพมิเติม 
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(ตวัอยา่ง) 

 

 

 

 

คาํสงัโรงเรียน ....................................................... 

ท.ี.............../........................... 

เรือง  การแต่งตงัเจา้หนา้ทกีารเงนิและเจา้หนา้ทบีญัชโีรงเรียน 
 

------------------------------------ 

 

อาศัยอํานาจตามขอ้บงัคับโรงเรียน..... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ว่าดว้ยการเงินและบญัชี พ.ศ. ๒๕๕๓  

ขอ้ ๓ เพอืใหก้ารบริหารงบประมาณการเงนิและการบญัชขีองโรงเรียนเป็นไปตามขอ้บงัคบัทเีกียวขอ้งต่างๆ จึงขอแต่งตงั

เจา้หนา้ทกีารเงนิและเจา้หนา้ทบีญัชขีองโรงเรียน ดงันี 

 

๑. นาย/นาง/นางสาว ...................................... เป็นเจา้หนา้ทกีารเงนิ ใหป้ฏบิตัิหนา้ท ี

๑. การรบั-จ่ายเงนิของโรงเรียนทุกประเภทของโรงเรียน 

๒. จดัทาํรายงานการรบั-จ่ายเงนิทุกประเภทของโรงเรียน 

๒. นาย/นาง/นางสาว ...................................... เป็นเจา้หนา้ทบีญัช ีใหป้ฏบิตัิหนา้ท ี

๑. จดัทาํเอกสารประกอบบนัทกึบญัชทีุกประเภทของโรงเรียน 

๒. จดัทาํรายงานการเงนิของโรงเรียน 

                     

 ใหบุ้คคลทไีดร้บัแต่งตงัตามคาํสงันีปฏิบตัิหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และ ขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งต่างๆ โดย

เคร่งครดั 
 

ทงันี ตงัแต่วนัท.ี................เดอืน.......................................พ.ศ....................... 

สงั ณ วนัท ี..............เดอืน...........................พ.ศ................. 

 
 

  ลงชอื ........................................................ 

(.......................................................) 

ผูจ้ดัการ / ผูท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาต 

(เลอืกเพยีงตาํแหน่งเดยีวเท่านนั) 

 

 

 ตราโรงเรียน 
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โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ระบบการรบัเงนิ 
 

ขอ้มูลทวัไป 

โรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิกรุงเทพฯ หรอืโรงเรียนคาทอลกิ สงักดัมสิซงัโรมนัคาทอลกิเขต

จนัทบุร ี หรอื โรงเรยีนของมลูนิธิธรรมานุเคราะห ์  หรือโรงเรียนของมลูนิธิสงเคราะหเ์ดก็ พทัยา  มรีายไดห้ลกัจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอืนและค่าธรรมเนียมกจิกรรมเสริมต่างๆ  ซงึการรบัชาํระเงนิ  ส่วนใหญ่ทาง

โรงเรียนไดร้บัชาํระเป็นเงนิสด มกีารรบัชาํระเป็นเชค็และการโอนเงนิบา้ง การรบัเงนิจากค่าธรรมเนียมนีเป็นส่วนทอีาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจริต หรอืผดิพลาดไดง้า่ย ดงันนั การจดับุคลากรดา้นการรบัเงนิและการแบ่งแยกหนา้ททีเีหมาะสมและ

รดักุมก็สามารถช่วยป้องกนัความเสยีงทอีาจเกิดขนึได ้
 

วตัถปุระสงค ์

1.   เพอืควบคุมเงนิสดรบัและเชค็รบัใหม้กีารนาํฝากธนาคารครบถว้นและนาํฝากทนัทใีนวนัทาํการนนัหรือ   

วนัทาํการถดัไป 

2.   เพอืใหส้ามารถกระทบยอดเงนิสดรบัตามใบเสร็จรบัเงนิกบัยอดเงนิทนีาํฝากธนาคารว่าถูกตอ้งตรงกนั 

3.   เพอืใหม้นัใจวา่รายการรบัเงนิไดบ้นัทกึบญัชคีรบถว้น 
 
การควบคุมภายในเกยีวกบัการรบัเงนิ 

1.   ใบเสรจ็รบัเงนิ  

       - กรณีใบเสร็จรบัเงนิเป็นเลม่จะตอ้งพมิพเ์ลขทไีวล้ว่งหนา้ 

- ใบเสร็จรบัเงนิคอมพวิเตอรท์พีมิพม์าจากโรงพมิพ ์กรณีทตีอ้งมเีลขททีพีมิพม์าจากโรงพมิพ ์ 

จะตอ้งพมิพเ์ลขทไีวล้ว่งหนา้ 

2.   การนาํใบเสรจ็รบัเงนิมาใช ้ใหน้าํมาใชค้รงัละ 1 เลม่ 

3.   การเบกิใชใ้บเสร็จรบัเงนิใหท้าํทะเบยีนคุมใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย 

4.   ใบเสรจ็รบัเงนิทยีงัมไิดใ้ช ้ใหจ้ดัเก็บในตูท้มีกีุญแจลอ็ค เพอืป้องกนัการสูญหาย 

5.   เงนิสดและเชค็ทไีดร้บั จะตอ้งนาํฝากธนาคารทนัท ีและนาํฝากทงัหมด และค่อยเบกิมาใชส้าํหรบัค่าใชจ่้าย

ต่างๆ เพอืใหส้ามารถกระทบยอดเงนิสดทไีดร้บัจากรายงานการรบัเงนิประจาํวนัและใบนาํเงนิฝากธนาคาร 

6.   พนกังานรบัเงนิจะตอ้งแยกหนา้ทชีดัเจนกบัพนกังานทาํบญัช ี
                                                                                                                                                                                                                                                 
วธีิการปฏบิตั ิ

การรบัเงนิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1)  การรบัเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1.1  เมอืไดร้บัเงนิ เจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิจะออกใบเสรจ็รบัเงนิและลงลายมอืชอืรบัเงนิในตน้ฉบบั 

       ใบเสร็จรบัเงนิ (บช 1) และสาํเนา 1 ฉบบั     หลงัจากนนัใหเ้อกสารเป็นชดุเพอืแจกจ่ายดงันี 
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           ตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงนิ       ส่งมอบใหน้กัเรยีนเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

           สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิ       ส่งมอบใหพ้นกังานบญัช ี

 

 

1.2 ทุกสนิวนัเจา้หนา้ทฝ่ีายการเงนิตอ้งบนัทกึทะเบียนคุมใบเสรจ็รบัเงนิ (บช 2) ทุกครงัทไีดร้บัเงนิ 

1.3  จดัทาํรายงานการรบัเงนิประจาํวนั (บช 3) ขนึ มตีน้ฉบบั และสาํเนา 2 ชดุ 

      1.4  ส่งรายงานการรบัเงนิประจาํวนั   พรอ้มดว้ยสาํเนาใบเสร็จรบัเงนิฉบบัท ี2 และเงนิสดและเชค็   

            ส่งใหเ้จา้หนา้ทกีารเงนิ นาํเงนิฝากธนาคาร 

      1.5  เจา้หนา้ทกีารเงนิไดร้บัเงนิสดและเชค็แลว้ตอ้งตรวจสอบว่าตรงกบัใบเสร็จรบัเงนิและรายงานการรบัเงนิ 

      1.6  เงนิสดและเชค็ทไีดร้บัถกูตอ้งตรงตามสาํเนาใบเสร็จ เจา้หนา้ทกีารเงนิจะประทบัตรา “รบัเงนิแลว้” และลง

ลายมอืชอืในรายงานการรบัเงนิ 

      1.7  เจา้หนา้ทกีารเงนิจะตอ้งเอาเงนิสดและเชค็ทงัหมดทไีดร้บั นําฝากเขา้ธนาคารทงัหมด 

1.8  สาํเนาใบนาํฝากธนาคารกบัสาํเนารายงานสรุปการรบัเงนิประจาํวนั ฉบบัท ี1 จะถูกส่งจากเจา้หนา้ทกีารเงนิ 

       ไปยงัแผนกบญัช ีเพอืบนัทกึบญัช ี 

1.9  พนกังานบญัชไีดร้บัสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิ ฉบบัท ี1 และสาํเนาใบนาํฝากธนาคารกบัสาํเนารายงาน 

       การรบัเงนิจากฝ่ายการเงนิ จะตอ้งกระทบยอดจาํนวนเงนิสดรวม ตามสาํเนาใบเสร็จรบัเงนิใหต้รง 

       กบัสาํเนาใบนาํฝากธนาคาร   

1.10  พนกังานบญัชจีดัทาํใบสาํคญัรบัเงนิ (บช 4) แนบกบัหลกัฐาน และทาํการบนัทกึบญัช ีดงันี 
 

  บนัทึกรายไดจ้ากสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิและรายงานการรบัเงนิประจาํวนั  

   กรณีรบัรายไดใ้นภาคเรียนนนัๆ 

Dr.  เงนิสด 

  Cr.  รายไดค่้าธรรมเนียมการศึกษา 

บนัทึกรายไดจ้ากสาํเนาใบเสร็จรบัเงนิและทะเบียนคมุรายไดร้บัล่วงหนา้   

กรณีรบัรายไดใ้นภาคเรียนถดัไป 

Dr.  เงนิสด 

  Cr.  รายไดร้บัลว่งหนา้ 

บนัทึกโอนเงนิฝากธนาคารจากสาํเนาใบนําฝากธนาคารและสาํเนารายงานการรบัเงนิ 

Dr.  เงนิฝากธนาคาร 

  Cr.  เงนิสด 

1.11  จดัทาํทะเบียนคุมรายได ้(ตามรหสับญัช)ี (บช 5)  จาํแนกตามประเภทรายได ้
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1.12  พนกังานบญัชจีะตอ้งทาํรายงานค่าธรรมเนียมคา้งรบั (บช  6)  โดยเปรยีบเทยีบรายชอืนกัเรียนทไีดร้บัจาก

อาจารยป์ระจาํชนั กบัรายงานการรบัเงนิทไีดร้บัจากฝ่ายการเงนิ 

       1.13  กรณีมรีายไดร้บัลว่งหนา้  ใหจ้ดัทาํทะเบียนคุมรายไดร้บัล่วงหนา้ (ตามรหสับญัชี) (บช 7)     
 

   บนัทึกรายไดร้บัล่วงหนา้ จากทะเบียนคุมรายไดร้บัล่วงหนา้   

Dr.  เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร 

  Cr.  รายได ้................................ รบัลว่งหนา้ (ตามชอืและรหสับญัชรีบัลว่งหนา้)   

          รายได ้................................ รบัลว่งหนา้ (ตามชอืและรหสับญัชรีบัลว่งหนา้) 
 

2)  การรบัเงนิค่าธรรมเนียมอนืและรายไดอ้นื 

       กรณีทโีรงเรียนไดร้บัค่าธรรมเนียมอืน  วธิกีารรบัเงนิมแีนวทางเดยีวกบัค่าธรรมเนียมการศึกษา 

       2.1  พนกังานผูร้บัผดิชอบจะจดัส่งรายงานการรบัค่าธรรมเนียมอืนประจาํวนั พรอ้มเงนิสดทไีดร้บัไปให ้

              เจา้หนา้ทกีารเงนิ เพอืนาํฝากธนาคาร 

       2.2 เจา้หนา้ทกีารเงนิ จะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของจาํนวนเงนิทไีดร้บัใหต้รงกบัรายงานการรบัเงนิ 

       2.3  เจา้หนา้ทกีารเงนิ จะเขยีนใบนาํฝากธนาคารแลว้นาํเงนิฝากธนาคารทนัทใีนวนันนัหรอืวนัรุ่งขนึ 

       2.4  เมอืนาํเงนิฝากธนาคารแลว้  เหรญัญกิจะตอ้งนาํสาํเนาใบนาํฝากธนาคาร ส่งไปใหเ้จา้หนา้ทบีญัช ี

       2.5  พนกังานบญัช ีเมอืไดร้บัสาํเนาใบนาํฝากธนาคารแลว้  ใหต้รวจสอบยอดเงนิทนีาํฝากกบัรายงาน 

              การรบัค่าธรรมเนียมอืนประจาํวนัว่าถกูตอ้งตรงกนั 

       2.6  พนกังานบญัช ีจดัทาํใบสาํคญัรบัเงนิ (บช 4) และบนัทกึบญัช ีดงันี 

        บนัทึกรายไดจ้ากสาํเนาใบเสร็จรบัเงนิ 

  Dr.   เงนิสด  

   Cr.   รายได ้.......................................... 

           (ตามชอืและรหสับญัชขีองค่าธรรมเนียมอืน/รายไดอ้ืน) 

 

เอกสารทีใชใ้นระบบการรบัเงนิ 
 

  1. ใบเสรจ็รบัเงนิ     เอกสารตวัอยา่ง บช 1 

2. ทะเบยีนคุมใบเสรจ็รบัเงนิ   เอกสารตวัอยา่ง บช.2 

3. รายงานการรบัเงนิประจาํวนั   เอกสารตวัอยา่ง บช 3 

  4. ใบสาํคญัรบัเงนิ     เอกสารตวัอยา่ง บช 4 

  5. ทะเบยีนคุมรายได ้    เอกสารตวัอยา่ง บช 5 

  6. รายงานค่าธรรมเนียมคา้งรบั   เอกสารตวัอยา่ง บช 6 

  7. ทะเบยีนคุมรายไดร้บัลว่งหนา้   เอกสารตวัอยา่ง บช 7 



 

๑๑๖ 

 

เลขท ี_____/_______ 

โรงเรียน______________________________________ 

ทะเบียนคุมใบเสรจ็รบัเงนิ 

วนั/เดอืน/ปี เลม่ท ี เลขท_ี_ถงึเลขท_ี_ จาํนวนรบั จาํนวนจ่าย ส่งคืน ชอืผูร้บัผดิชอบ 

เลม่ ฉบบั เลม่ ฉบบั เลม่ ฉบบั 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 2) 



 

๑๑๗ 

 

(ตน้ฉบบั) 

เลม่ท ี01           เลขท ี00001 

โรงเรียน _____________________________ 

ใบเสรจ็รบัเงนิ 

ไดร้บัจาก__________________________________________________________ ชนั ________________ 

เทอมท ี_______________ ปีการศึกษา __________________ วนัท ี_______________________________ 

รายการ จาํนวนเงนิ 

เบิกได ้ เบิกไม่ได ้

1. ค่าธรรมเนียม________________________ 

2. ค่าธรรมเนียม________________________ 

3. ค่าธรรมเนียม________________________ 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  

  

รวม   

ตวัอกัษร รวมทงัสนิ  

 

____________________________   ลงชอื ____________________________ผูร้บัเงนิ 

(___________________________)            (___________________________) 

      (ตาํแน่งผูม้อีาํนาจลงนาม)                   ฝ่ายการเงนิ 

          ประทบัตราโรงเรียน 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 1) 



 

๑๑๘ 

 

โรงเรียน _____________________________ 

รายงานการรบัเงนิประจาํวนั 

ใบเสร็จรบัเงนิ ชอืนกัเรยีน เลขประจาํตวั

นกัเรียน 

ชนั จาํนวนเงนิรบั หมายเหต ุ

เลม่ท ี เลขท ี

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 3) 



 

๑๑๙ 

 

เลขท_ี__________ 

โรงเรียน _____________________________ 

ใบสาํคญัรบัเงนิ 

ไดร้บัจาก_______________________________________________ วนัท_ี__________________________ 

รบัโดย _________________________________________________ 

   เงนิสด   เงนิโอน 

   เชค็ธนาคาร __________________________ เลขท ี_____________ ลงวนัท ี______________ 

รายการ ชอืบญัช ี รหสับญัช ี จาํนวนเงนิ 

เดบติ เครดติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

จดัทาํโดย______________ ตรวจสอบโดย______________ อนุมตัิโดย______________ ผูร้บัเงนิ______________ 

 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 4) 



 

๑๒๐ 

 

 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 7) 



 

๑๒๑ 

 

 
 

 (เอกสารตวัอยา่ง บช 5) 



 

๑๒๒ 

 

 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 6) 



 

๑๒๓ 

 

โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

 ระบบจดัซอื  
 

ขอ้มูลทวัไป 

 การประกอบธุรกิจโรงเรียนส่วนใหญ่จะเริมตน้ตงัแต่ การจดัซอืวสัดุ ครุภณัฑแ์ละสอืการสอนต่างๆ ซงึการ

ดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ จะตอ้งมกีารประสานกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกจิการ และมรีะบบการทาํงานเป็น

ขนัตอน สาํหรบัหนา้ทงีานดา้นการจดัซอืวสัดุ ครุภณัฑ ์และสอืการสอนต่างๆ เพอืใชใ้นการสอนซงึเป็นส่วนทสีาํคญัส่วน

หนึงของกิจการ โดยทวัไปจะประสบปญัหาต่าง ๆ มากมาย เช่น 
 

 -  การกาํหนดปริมาณซอืในแต่ละครงั เพอืมใิหท้างโรงเรียนตอ้งมภีาระในการเกบ็รกัษาเกินความ 

               จาํเป็นในกรณีทสีงัซอืมากเกินความตอ้งการ หรอืในทางตรงขา้มคือไมเ่พยีงพอ ทาํใหว้สัดุต่างๆ 

    ไมพ่อเพยีง เมอืสงัซอืนอ้ยกว่าความตอ้งการ 
 

 -  การทุจรติทเีกียวขอ้งกบัการสงัซอื เช่น สงัซอืวสัดุเพอืนาํมาใชป้ระโยชนส่์วนตวัแทนทจีะนาํมา 

               ใชเ้พอืประโยชนข์องโรงเรยีน หรอื การสงัซอืดว้ยราคาทสูีงเกินความจริง เป็นตน้ 
 

 -  การเก็บบนัทกึขอ้มลูทางดา้นการเงนิคลาดเคลอืน หรอืไมเ่พยีงพอทจีะใชใ้นการตดัสนิใจสาํหรบั 

    ฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 
 

 ดงันนั   เพอืใหก้ารดาํเนินงานเกียวกบัการจดัซอื  สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ กจิการ 

จึงจาํเป็นตอ้งมรีะเบยีบขอ้บงัคบั   และระบบการควบคุมภายในทรีดักุม    เพอืสามารถแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว 

ขา้งตน้ได ้  
 
วตัถปุระสงค ์

1.  เพอืใหก้ารซอืวสัดุหรือบริการอืนทเีหมาะสมและเกียวขอ้งกบักิจการ 

2.  เพอืควบคุมการซอืวสัดุใหไ้ดใ้นราคาทเีหมาะสม 

3.  เพอืใหก้ารซอืวสัดุไดท้าํในช่วงเวลาทเีหมาะสม 

4.  เพอืควบคุมการสงัซอืใหม้กีารส่งมอบทนัเวลาและถูกตอ้งตามการสงัซอื 

 

ระบบการควบคุมภายใน 

หลกัสาํคญัในการควบคุมภายในของระบบการจดัซอื มดีงันี 

1.  มกีารแบ่งแยกหนา้ทรีะหว่างการสงัซอื  การตรวจรบัสนิคา้  การเก็บรกัษา  และการบนัทกึรายการเพอื

สามารถตรวจสอบซงึกนัและกนัได ้

2.  มกีารอนุมตัิการสงัซอืโดยเจา้หนา้ทผูีม้อีาํนาจ   เป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกครงัทซีอื  เพอืใหแ้น่ใจว่าการ

สงัซอืนนัทาํขนึโดยมวีตัถปุระสงคเ์พอืประโยชนข์องโรงเรียน 

3.  การตรวจรบัสนิคา้ทสีงัซอื  ควรจะมอบหมายใหแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงทเีกียวขอ้ง  เป็นผูต้รวจรบัสนิคา้

ทงัหลายของโรงเรียน 



 

๑๒๔ 

 

4.  การตรวจรบัสนิคา้ จะตอ้งทาํการตรวจนบัสนิคา้และตรวจสอบคุณภาพ พรอ้มทงัเปรยีบเทยีบการตรวจรบั

จริง  กบัปริมาณและคุณภาพทไีดร้ะบุไวบ้นเอกสารของผูข้าย 

5.  ใบกาํกบัสนิคา้ของผูข้าย จะตอ้งจดัส่งใหแ้ก่แผนกบญัช ีในทนัท ีเพอืทาํการตรวจสอบปริมาณสนิคา้ที

ตรวจรบั ราคา ตลอดจนการคาํนวณต่าง ๆ เพอืใหร้ายการบนัทกึทางการบญัชสีามารถกระทาํไปอยา่งถูกตอ้ง และทนั

ต่อเหตุการณ ์

6.   จดัใหม้กีารจดัตงั  ระดบัครุภณัฑค์งเหลอืขนัตาํ  สาํหรบัครุภณัฑแ์ต่ละชนิดเพอืป้องกนัมใิหม้สีนิคา้คง

คลงัมากเกินไป หรือ นอ้ยเกินไป 

 

นโยบายเกยีวกบัวธีิการปฏบิตัขิองระบบวสัด ุ

โรงเรียนควรจะกาํหนดนโยบายในการดาํเนินการเกียวกบัระบบวสัดุซงึสามารถกาํหนดไดเ้ป็น 2 แนวทางคือ 

1.  โรงเรียนขนาดเลก็ซงึใชว้สัดุทางการศึกษาและวสัดุสาํนกังานหมนุเวยีนไมม่ากนกั  เป็นโรงเรียนทไีมม่ี

ความจาํเป็นในการเก็บวสัดุคงเหลอืปริมาณสูงมากนกั การซอืวสัดุต่างๆ ใหบ้นัทกึบญัชเีป็นค่าใชจ่้ายตามประเภทรหสั

บญัชขีองหมวดค่าใชจ่้ายนนัๆ 

2.  โรงเรยีนขนาดใหญ่ซงึใชว้สัดุทางการศึกษาและวสัดุสาํนกังานหมนุเวยีนค่อนขา้งสูง    มคีวามจาํเป็นใน

การเก็บวสัดุคงเหลอืเป็นจาํนวนมากเพอืใชง้านในแผนก / ฝ่าย / โครงการต่างๆ  การซอืวสัดุต่างๆ ใหบ้นัทกึค่าวสัดุเขา้

ประเภทรหสับญัชขีองหมวดสนิทรพัย ์ ในระหวา่งงวดมกีารเบกิใชง้าน ใหเ้ก็บบนัทกึขอ้มลูการเบกิใชง้านตามระบบวสัดุ   

ณ วนัสนิงวดมกีารดาํเนินการตรวจนบัวสัดุคงเหลอื จากนนับนัทกึเป็นค่าใชจ่้ายตามประเภทรหสับญัชค่ีาใชจ่้ายตาม

จาํนวนวสัดุทใีชง้านในงวดบญัชนีนั   

การบนัทกึบญัชวีสัดุเป็นค่าใชจ่้ายตามจาํนวนวสัดุทเีบกิใชง้านจรงิ  จะทาํใหไ้ดต้น้ทุนทแีทจ้ริงตาม 

จาํนวนทใีชง้าน  และยงัสามารถรูค่้าใชจ่้ายทแีทจ้ริงของแผนก / ฝ่าย / โครงการต่างๆ ดว้ย 

วธีิการปฏบิตั ิ

1)  การขอซือ 

1.   การขอซอืวสัดุต่างๆ พนกังานคลงัสนิคา้จะพจิารณาจากระดบัวสัดุคงเหลอืเมอืถงึระดบัทกีาํหนด 

       ไวว้่าตอ้งสงัซอื  จะจดัทาํใบขอซือ (บช 11) 

2.  ใบขอซอื จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากหวัหนา้แผนกวสัดุ  ใบขอซอืแต่ละชดุประกอบดว้ยตน้ฉบบัและ 

      สาํเนาอีก 2 ฉบบั การแจกจ่ายใบขอซอืกระทาํดงันี คือ 

 
 

 ตน้ฉบบั   สาํหรบัพนกังานจดัซอื  เพอืแนบติดกบัใบสงัซอื 

 สาํเนาฉบบัท ี1  สาํหรบัพนกังานบญัช ี  เพอืตรวจสอบการสงัซอื 

 สาํเนาฉบบัท ี2  สาํหรบัแผนกทขีอซอื   เพอืเป็นหลกัฐานการขอซอื 
 

 

 

 



 

๑๒๕ 

 

2)  การสงัซือ 

1.  พนกังานจดัซอืจดัทาํใบสงัซือ (บช 12)    หลงัจากไดร้บัใบขอซอืและตรวจสอบระดบัวสัดุคงเหลอืว่าถงึระดบัที

ตอ้งสงัซอื 

2.  ใบสงัซอืทกุฉบบัจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากหวัหนา้แผนกจดัซอื เพอืพจิารณาราคาและเงอืนไข 

      การสงัซอื ใบสงัซอืแต่ละชดุประกอบดว้ย 

 

 

 ตน้ฉบบั   จดัส่งใหผู้ข้ายสนิคา้ 

 สาํเนาฉบบัท ี1  จดัส่งใหพ้นกังาน-เจา้หนี เพอืตรวจสอบกบัใบรบัของ 

                                         และ ใบส่งของของผูข้าย 

 สาํเนาฉบบัท ี2  จดัส่งใหแ้ผนกรบัของ 

 สาํเนาฉบบัท ี3  จดัเก็บไดท้พีนกังานจดัซอื   เพอืติดตามการสงัซอื 

 
 

3)  การรบัของ 

1.   การรบัสนิคา้  พนกังานแผนกรบัของจะตอ้งตรวจสอบเพอืใหแ้น่ใจก่อนวา่ สนิคา้ทส่ีงมาเป็นสนิคา้ 

      ซงึโรงเรียนไดท้าํการสงัซอืตามใบสงัซอืทไีดร้บัจากพนกังานจดัซอืเทา่นนั สนิคา้ทส่ีงมาโดยไมม่ใีบสงัซอื     

      ของโรงเรียนซงึผ่านการอนุมตัิจากผูม้อีาํนาจอนุมตัิ  จะตอ้งส่งคืนใหผู้ส่้งสนิคา้ทนัท ี จากนนัจดัทาํ 

      ใบรบัของ (บช 14) และลงชอืเป็นหลกัฐานการตรวจสอบเอกสารมอบใหผู้ส่้งสนิคา้นาํไปใหแ้ผนกคลงัสนิคา้ 

2.   แผนกคลงัสนิคา้ ทาํการตรวจรบัสนิคา้   สาํหรบัการตรวจรบัสนิคา้ทตีอ้งมกีารตรวจสอบคุณภาพ 

      แผนกคลงัสนิคา้ตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ททีเีกียวขอ้งจดัส่งเจา้หนา้ทผูีช้าํนาญการมาทาํการตรวจสอบ 

      คุณภาพ 

3.  หลงัจากการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสนิคา้แลว้ พนกังานคลงัสนิคา้จะตอ้งลงลายมอืชอื 

     บนใบส่งของฉบบัของผูข้ายและใบรบัของ  เพอืเป็นหลกัฐานการรบัสนิคา้  จากนนัจึงแจกจ่ายใบรบัของ 

     ใหแ้ก่ผูท้เีกียวขอ้งดงันี 
 

 

 ตน้ฉบบั   จดัส่งใหแ้ผนกรบัของ เพอืรวบรวมส่งใหพ้นกังาน-เจา้หนี 

 สาํเนาฉบบัท ี1  จดัส่งใหแ้ผนกรบัของเพอืจดัส่งใหพ้นกังานคุมสนิคา้พรอ้ม 

    ทงัใบส่งของของผูข้าย    เพอืตรวจสอบความถกูตอ้งของ 

                                        การบนัทกึรายการรบัสนิคา้ 

 สาํเนาฉบบัท ี2  จดัเก็บไวท้แีผนกคลงัสนิคา้     เพอืบนัทกึรายการรบัสนิคา้ 

                ในแฟ้มวสัดุ        
 



 

๑๒๖ 

 

4)  การบนัทึกบญัชี 

1.  เมอืไดร้บัใบรบัของ  ใบส่งของของผูข้าย  และใบกาํกบัภาษแีลว้    พนกังาน-เจา้หนีจะทาํการ 

     ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยทาํการตรวจสอบเปรียบเทยีบรายการบนใบส่งของ ใบรบัของโรงเรยีน 

     รวมถงึตรวจสอบราคา และการคาํนวณ 
 

2.  หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร   พนกังาน-เจา้หนีกาํหนดเลขทบีญัชเีกียวขอ้งใน 

     ใบรบัของ และบนัทกึรายการซอืสนิคา้ในแฟ้มเจา้หนี 
 

3.  พนกังานคุมสนิคา้  ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสารทกุใบทไีดร้บัและเรียงลาํดบั 

     เลขท ีและตรวจความถกูตอ้งของการบนัทกึรายการรบัสนิคา้ในแฟ้มวสัดุ 
 

4.  ใบรบัของจดัเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มโดยเรียงลาํดบัเลขทใีบรบัของ 
 

5.  ทกุสนิเดอืนผ่านรายการจาก แฟ้มเจา้หนี   แฟ้มวสัดุไปบญัชแียกประเภททวัไป  จากนนัตรวจสอบ 

     ความถูกตอ้งของบญัชเีจา้หนีรายตวั กบับญัชคุีม (บญัชแียกประเภททวัไป) 

การบนัทกึบญัช ี เป็นดงันี 

1. กรณีโรงเรียนขนาดเลก็ ทซีอืเพอืใชง้านและบนัทกึวสัดุเป็นค่าใชจ่้าย 

         กรณีซอืเป็นเงนิสด   

         พนกังานบญัชจีดัทาํใบสาํคญัจ่าย โดยมใีบเสร็จรบัเงนิเป็นเอกสารประกอบแนบ 

          Dr.   วสัดุ ...................................  (ตามชอืและรหสับญัชค่ีาวสัดุ - หมวดค่าใชจ่้าย) 

   Cr.   เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร 
 

         กรณีซอืเป็นเงนิเชอื 

         พนกังานบญัชตีงัเจา้หนี โดยมใีบส่งของ / ใบแจง้หนีเป็นเอกสารประกอบแนบ 

   Dr.   วสัดุ .................................. (ตามชอืและรหสับญัชค่ีาวสัดุ - หมวดค่าใชจ่้าย) 

   Cr.   เจา้หนี – รายชอื ............................ 

2. กรณีโรงเรียนขนาดใหญ่ ทซีอืไวเ้ป็นวสัดุคงเหลอื  เมอืมคีวามตอ้งการจึงทาํการเบกิไปใชง้าน 

          กรณีซอืเป็นเงนิสด 

          พนกังานบญัชจีดัทาํใบสาํคญัจ่าย โดยมใีบเสรจ็รบัเงนิเป็นเอกสารประกอบแนบ 

  Dr.   วสัดุ ...................................  (ตามชอืและรหสับญัชวีสัดุ - หมวดสนิทรพัย)์ 

   Cr.   เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร 
 

       กรณีซอืเป็นเงนิเชอื 

          พนกังานบญัชตีงัเจา้หนี โดยมใีบส่งของ / ใบแจง้หนีเป็นเอกสารประกอบแนบ   

Dr.   วสัดุ .................................. (ตามชอืและรหสับญัชวีสัดุ - หมวดสนิทรพัย)์ 

   Cr.   เจา้หนี – รายชอื ............................ 



 

๑๒๗ 

 

 

 

เอกสารทีใชใ้นระบบจดัซือ 
 

1.  ใบขอซอื     เอกสารตวัอยา่ง บช 11  

 2.  ใบสงัซอื     เอกสารตวัอยา่ง บช 12 

  3.  รายงานใบสงัซอื    เอกสารตวัอยา่ง บช 13 

  4.  ใบรบัของ     เอกสารตวัอยา่ง บช 14 

  5.  รายงานใบรบัของ    เอกสารตวัอยา่ง บช 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๒๘ 

 

 (ตน้ฉบบั) 

โรงเรียน ______________________________________ 

ใบขอซือ 

เลขท ี_________________ 

วนัท ี_________________ 

ชอืผูข้อซอื __________________________ สถานทส่ีงของ__________________________________________ 

______________________________________________________ วนัทตีอ้งการ ________________________ 

ลาํดบั รายการ จาํนวนขอ

ซอื 

แผนกจดัซอื 

จาํนวนสงัซอื ราคา ชอืผูข้าย PO# 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

แผนก______________ ฝ่าย/หมวด_______ 

วนัท_ี_______________________________ 

ผูอ้นุมตัิขอซอื_____________________ 

วนัท ี____________________________ 

ผูส้งัซอื______________ 

วนัท_ี_______________ 

 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 11) 



 

๑๒๙ 

 

(ตน้ฉบบั) 

เลม่ท ี01               เลขท ี001 

โรงเรียน _____________________________ 

ใบสงัซือ (PURCHASE ORDER) 

ชอื _____________________________________________________________ เลขท ี_________________ 

ทอียู่ ____________________________________________________________ วนัท ี_________________ 
 

ใบขอซอืเลขท ี: วนักาํหนดส่งของ : เงอืนไขการชาํระเงนิ : สถานทจีดัส่ง : 

 

ลาํดบัท ี รายการ จาํนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวมราคาสนิคา้   

ภาษมีลูค่าเพมิ (Vat 7%)   

รวมเป็นเงนิทงัสนิ(บาท)   

 

ผูจ้ดัทาํ ________________________ ผูอ้นุมตัิ __________________________ 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 12) 



 

๑๓๐ 

 

 

รายงานใบสงัซือ 

จาก________________________ ถงึ____________________________ 

ใบสงัซอื# รายการ วนัทขีอซอื จาํนวนสงัซอื จาํนวนทรีบั วนัทรีบั ใบรบัของ# 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

จดัทาํโดย: ________________________ ผูต้รวจสอบเอกสาร __________________________ 

 

 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 12) 



 

๑๓๑ 

 

(ติดเลม่) 

โรงเรียน _____________________________ 

 

ใบรบัของ 

 

ผูข้าย _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

เลขทใีบสงัซอื ______________________ 

เลขทใีบกาํกบัสนิคา้ _________________ 

 

รหสั 

  

รายการ ปริมาณ ราคาต่อ

หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

สาํหรบัแผนกบญัชี 

ชอืบญัช ี เลขทบีญัช ี เดบติ เครดติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ลงชอื _________________________       ลงชอื _________________________ 

ผูร้บัของ                  ผูจ้ดัการแผนก 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 14) 

เลขที ___________ 

วนัที ____________ 

ประเภท _________ 



 

๑๓๒ 

 

รายงานใบรบัของ 

ณ วนัท_ี_______________________  

เรียงตามลาํดบัใบรบัของ 

เลขท ี

ใบรบัของ 

รายการ เลขท ี

ใบสงัซอื 

วนัท ี

รบัของ  

จาํนวน 

ทรีบั 

ตน้ทุน 

ต่อหน่วย 

จาํนวน 

เงนิ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

จดัทาํโดย: ________________________ ผูต้รวจสอบเอกสาร __________________________ 

 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 15) 



 

๑๓๓ 

 

โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ระบบสนิทรพัยถ์าวร 

 

ขอ้มูลทวัไป 

 สนิทรพัยถ์าวร ไดแ้ก่ ทดีนิ อาคาร ครุภณัฑ ์อุปกรณ์ และยานพาหนะ หมายถงึ สนิทรพัยท์โีรงเรียนมไีวเ้พือ

ใชใ้นการดาํเนินกิจการของโรงเรียน มไิดม้ไีวเ้พอืจาํหน่ายหรือเก็งกาํไร สนิทรพัยด์งักลา่วมอีายุการใชง้านเกินกว่าหนึงปี 

 โดยทวัไป สนิทรพัยถ์าวรจะเกิดการทุจริตและสูญหายไดย้ากกว่าสนิทรพัยห์มนุเวยีน เช่น เงนิสด หรือ สนิคา้

คงคลงั แต่มลีกัษณะพิเศษประการหนึงเกียวกบัสินทรพัยถ์าวร คือ เมอืซือมาใชง้านแลว้มกัจะจาํหน่ายออกไดย้าก 

ดงันนั โรงเรียนจึงควรมมีาตรการอย่างเหมาะสมเกียวกบัการจดัซอืเพอืใหเ้งนิลงทุนในสินทรพัยถ์าวรไดเ้กิดประโยชน์

อย่างเต็มท ี

 สนิทรพัยถ์าวรทถีูกใชง้านแลว้จะตอ้งมกีารสกึหรอ เสอืมคุณภาพ และลา้สมยั เมอืพจิารณาในดา้นการสกึหรอ

แลว้ ตามพระราชบญัญตัิการศึกษา พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดอนุญาตใหต้ดัจาํหน่ายรายจ่ายทีเป็นทุน(ค่าเสือมราคา)ของ

สนิทรพัยถ์าวรเป็นรายจ่ายดาํเนินงานแต่ละงวดไดต้ามพระราชบญัญตัิดงักลา่ว ทางโรงเรียน จะตอ้งยึดถือเป็นหลกัใน

การปฏบิตัิสาํหรบัการหกัค่าเสอืมราคาหรือค่าสกึหรอของสินทรพัยถ์าวร เพือการจดัทาํงบดุล งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ปญัหาทสีาํคญัอีกประการหนึง ก็คือ การจดัประเภทระหว่างรายจ่ายเป็นทุน (สินทรพัยถ์าวร) และรายจ่ายดาํเนินงาน 

(เช่น ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา) ความผดิพลาดของการจดัประเภทรายจ่ายทงัสองประเภทนี อาจทาํใหโ้รงเรียนจดัทาํ

งบดุล และงบรายได ้ค่าใชจ่้าย ไมถู่กตอ้งได ้
 
วตัถปุระสงค ์

1.   สามารถตรวจสอบกรรมสทิธิได ้

2.   สามารถกระทบยอดสนิทรพัยถ์าวรกบัทะเบยีนคุมไดต้ลอดเวลา 

3.   สามารถตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวรได ้

4.   สามารถแยกรายจ่ายส่วนทุนและค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างชดัเจนและถูกตอ้ง 

5.   สามารถวางแผนการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวรทไีมใ่ชแ้ลว้ไดอ้ย่างมเีหตุผล 

6.   สามารถตรวจสอบการคาํนวณค่าเสอืมในอตัราทถีูกตอ้งเหมาะสมและสมาํเสมอ 

7.   สามารถตรวจสอบการทาํประกนัภยัว่าพอเพยีงหรือไม ่

 

หลกัสาํคญัในการควบคุมภายในของระบบสนิทรพัยถ์าวร มีดงันี 

1.   การซอืสนิทรพัยถ์าวรควรซอืไดเ้ฉพาะภายในวงเงนิงบประมาณรายจ่ายเป็นทุนซงึไดร้บัอนุญาตจากคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียน 

2.   การสงัซอืสนิทรพัยถ์าวรรวมทงัการทาํสญัญาเช่าซอืระยะยาวตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูท้าํการแทนผูร้บั

ใบอนุญาต หรือผูท้ไีดร้บัมอบหมายก่อนทุกครงั  



 

๑๓๔ 

 

3.   จดัใหม้ทีะเบยีนคุมสนิทรพัยถ์าวร ซงึแสดงถึงรายละเอียดเกียวกบัรายการสินทรพัย ์วนัทีซือ ราคาทุน  

สถานทตีงั อายุการใชง้าน โดยประมาณและมกีารเปรียบเทยีบยอดคงเหลอืกบับญัชคุีมบญัชแียกประเภททวัไป 

4.   การจาํหน่าย ตดับญัชีหรือโอนสินทรพัยถ์าวรทุกครงัจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูท้าํการแทนผูร้บั

ใบอนุญาต หรือผูท้ไีดร้บัมอบหมาย 

5.   มกีารตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวรอย่างนอ้ยปีละครงั เพอืป้องกนัการทุจริต และเพอืแกไ้ขความผดิพลาดของ

การบนัทกึรายการทางบญัช ี

6.   กาํหนดนโยบายในการจาํแนกรายจ่ายเป็นทุน และรายจ่ายประจาํ รวมทงันโยบายการคิดค่าเสือมราคาที

เหมาะสมกบัอายุการใชง้านของสนิทรพัย ์

7.   เอกสารแสดงกรรมสทิธิในสนิทรพัยถ์าวรของบริษทัฯ เช่น โฉนดทดีนิ ทะเบยีนรถยนต ์ควรเก็บรกัษาใน

สถานททีปีลอดภยั 

8.   ควรจดัทาํการประกนัภยั สนิทรพัยถ์าวรทงัหมดทอียู่ในครอบครอง ทงันีเพอืมใิหต้อ้งรบัภาระเกียวกบัภยั

อนัตรายต่างๆ ทจีะเกิดกบัสนิทรพัยเ์หลา่นี 
 
งบประมาณรายจา่ยเป็นทุน 

1.   ผูจ้ดัการจดัเตรียมงบประมาณรายจ่ายเป็นทุนสาํหรบัปีถดัไปภายในเวลาทกีาํหนด แต่ในกรณีทีโรงเรียน

ยงัมไิดน้าํระบบงบประมาณมาใชใ้นการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน ผูจ้ดัการจะตอ้งจดัเตรียมแผนการจดัซือ

สินทรพัยถ์าวรภายในเวลาทีโรงเรียนไดก้าํหนดขนึ ใหแ้ก่ฝ่ายบญัชีและการเงนิเพือทาํการรวบรวมแผนการจดัซือ

สนิทรพัยถ์าวรของโรงเรียนขนึ 

2.   เสนอแผนการจดัซอืสนิทรพัยถ์าวรของโรงเรียนทไีดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  กรณี

จดัซอืทดีนิ อาคาร รถยนต ์ตอ้งผ่านการอนุมตัิจากทางสงัฆมณฑล 

3.   แผนการจดัซอืสนิทรพัยถ์าวรของโรงเรียนทไีดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแลว้ จะ

นาํไปใชใ้นการพจิารณาการจดัซอืสนิทรพัยถ์าวรต่อไป 

 

วธีิการปฏบิตั ิ

1)  การขอซือ 

1.   การซือสินทรพัยถ์าวรแผนกทีขอจะตอ้งเตรียมใบขอซือ (บช 11)   เพือส่งใหพ้นกังานดูแลสินทรพัยถ์าวร

ตรวจสอบว่ารายการทขีอซอืไดม้อียู่ในแผนการจดัซอืสนิทรพัยถ์าวรหรือไม ่ ในบางกรณีเมอืมกีารขอซือสินทรพัยถ์าวร    

ทีมิไดร้ะบุในแผนการจ ัดซือสินทร ัพย์ถาวรก็อาจขออนุมตัิต่อผูม้ีอ ํานาจ  แต่ถา้สินทร ัพย์มีมูลค่า เกินกว่า      

100,000.00 บาท การขอซอืรายการนนั ก็จะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการจดัซอืจดัจา้ง และผูท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาต 

หรือผูจ้ดัการพจิารณาอนุมตัิเป็นกรณีพเิศษ 

2.  ใบขอซอืจะจดัเตรียมขนึ 3 ฉบบั ซงึอนุมตัิโดยหวัหนา้แผนกของแต่ละแผนกทขีอซอื   จากนนัจึงแจกจ่ายใหแ้ก่

ผูเ้กียวขอ้ง ดงันี  

 



 

๑๓๕ 

 

  

 ตน้ฉบบั + สาํเนาฉบบัท ี1 พนกังานบญัช ี- สนิทรพัยถ์าวร 

 สาํเนาฉบบัท ี2   แผนกทขีอซอื 

 

2)  การจดัซือ 

1.  เจา้หนา้ทดูีแลสนิทรพัยถ์าวร     มใีบขอซอืทไีดร้บัการอนุมตัิแลว้กบัแผนการจดัซอืสนิทรพัยถ์าวร 

     เจา้หนา้ทจีดัซอืจะตอ้งเสนอใบขอซอืใหผู้จ้ดัการ     หรือคณะกรรมการบริหารอนุมตัิแลว้แต่กรณี 

     เพอืใหเ้ป็นไปตามนโยบายทโีรงเรียนไดจ้ดัวางไว ้ จากนนัจดัส่งใบขอซอืไปแผนกจดัซอื 

2.  จดัเตรียมใบสงัซือ Purchase Order (บช 12) เสนอใหผู้จ้ดัการอนุมตัิ ใบสงัซอืแต่ละชดุประกอบดว้ย 

 

 ตน้ฉบบั   จดัส่งใหผู้ข้าย 

 สาํเนาฉบบัท ี1  จดัส่งใหพ้นกังานบญัชเีจา้หนี 

 สาํเนาฉบบัท ี2  จดัส่งแผนกรบัของ 

 สาํเนาฉบบัท ี3  จดัเก็บไวท้แีผนกจดัซอื-เพอืติดตามการสงัซอื  

 

3)  การบนัทึกบญัชี 

กรณีซอืสนิทรพัยถ์าวรเป็นเงนิสด 

          พนกังานบญัชจีดัทาํใบสาํคญัจ่าย โดยมใีบเสร็จรบัเงนิเป็นเอกสารประกอบแนบ 

  Dr.   สนิทรพัยถ์าวร ( ตามชอืและรหสับญัชหีมวดสนิทรพัยถ์าวร ) 

   Cr.   เงนิสด / เงนิฝากธนาคาร 

 

กรณีซอืสนิทรพัยถ์าวรเป็นเงนิเชอื 

          พนกังานบญัชตีงัเจา้หนี โดยมใีบส่งของ / ใบแจง้หนีเป็นเอกสารประกอบแนบ   

  Dr.   สนิทรพัยถ์าวร ( ตามชอืและรหสับญัชหีมวดสนิทรพัยถ์าวร ) 

   Cr.   เจา้หนี – รา้น .................................. 

  

กรณีจ่ายชาํระหนี ค่าสนิทรพัยถ์าวรใหก้บัเจา้หนี 

  Dr.   เจา้หนี – รา้น ................................. 

   Cr.   เงนิฝากธนาคาร 

 

 

 



 

๑๓๖ 

 

4)  การตรวจรบัสนิทรพัยถ์าวร 

1.   การตรวจรบัสนิทรพัยถ์าวรจะทาํการตรวจรบัโดยแผนกรบัของ และแผนกทเีกียวขอ้ง 

2.   ก่อนการตรวจรบัผูท้าํการตรวจรบัจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนว่าสนิทรพัยถ์าวรทผูีข้ายจดัส่งมา 

      เป็นสนิทรพัยท์โีรงเรียนไดท้าํการสงัซอืซงึสามารถตรวจสอบไดก้บัใบสงัซอืสนิทรพัยถ์าวรทจีดัส่งมา 

โดยไมม่ใีบสงัซอืของโรงเรียน ซงึผ่านการอนุมตัิจาก ผูม้อีาํนาจอนุมตัิจะตอ้งส่งคืนใหแ้ก่ผูจ้ดัส่งในทนัท ี

3.   การตรวจนบั จะตอ้งทาํการตรวจรบัทงัปริมาณและคุณภาพของสนิทรพัยท์จีดัส่งมาโดยทปีริมาณ     

และคุณภาพจะตอ้งถูกตอ้งและครบถว้นตรงตามใบสงัซอืและใบส่งสนิคา้ของผูข้าย 

4.   หลงัจากตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพของสนิทรพัยถ์าวรแลว้ผูต้รวจรบัลงลายมอืชอืบนใบส่ง สนิคา้ฉบบัของ

ผูข้าย เพอืเป็นหลกัฐาน พรอ้มทงัจดัส่งใบส่งของไปดงันี 

 

 ตน้ฉบบั   จดัส่งใหแ้ก่พนกังานบญัชเีพอืบนัทกึรายการซอืสนิทรพัยถ์าวร 

    และบนัทกึเจา้หนี 

 สาํเนาฉบบัท ี1  จดัส่งใหพ้นกังาน – สนิทรพัยถ์าวร เพอืจดัทาํบตัรสนิทรพัยถ์าวร 

 สาํเนาฉบบัท ี2  จดัส่งไปใหเ้จา้หนา้ทจีดัซอื เพอืแจง้ใหท้ราบว่าสนิคา้ไดร้บัแลว้ 

 สาํเนาฉบบัท ี3  เก็บไวท้พีนกังานรบัสนิคา้ เพอืเป็นหลกัฐานการรบัสนิคา้ 

 

5)  ทะเบียนสนิทรพัยถ์าวร 

1.   พนกังาน – สนิทรพัยถ์าวร จะมหีนา้ทใีนการบนัทกึสนิทรพัยถ์าวรและจดัทาํทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร 

      ทุกชนิทไีดม้า 

2. ทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวร ใชส้าํหรบับนัทกึประวตัิซงึรวมทงัการซ่อมแซมของทรพัยส์นิแต่ละชนิและ 

ใชส้าํหรบัการคาํนวณค่าเสอืมราคา แผนกบญัชมีหีนา้ทใีนการบนัทกึทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรใหท้นัเวลา 

3.   เจา้หนา้ท ี– สนิทรพัยถ์าวร จะเป็นผูใ้หห้มายเลขสนิทรพัยล์งในทะเบยีนสนิทรพัยถ์าวรทงันีเพอื 

3.1  เพอืใหส้ามารถระบุสนิทรพัยไ์ดอ้ย่างแน่นอนว่าเป็นชนิใด และเพอืสะดวกในการติดตามสนิทรพัย ์

3.2  เพอืสะดวกต่อการจดัทาํรายงาน และตรวจคน้หาขอ้มลูเกียวกบัสนิทรพัยถ์าวร 

3.3  การกาํหนดกลุม่หมายเลข และจดัหมูส่นิทรพัยถ์าวร 

 สามารถกาํหนดจดัแบ่งเป็นเลขหมายสนิทรพัยถ์าวร ไดด้งันี 

  AAA – XX – BB – CCCC 

  AAA    =      ประเภท/กลุม่ของสนิทรพัยถ์าวร 

  XX       =      ปีทซีอื 

  BB        =     สถานท/ีแผนกผูใ้ชส้นิทรพัย ์

  CCCC   =     เลขลาํดบัของสนิทรพัยถ์าวร 



 

๑๓๗ 

 

 เมอืทาํการกาํหนดกลุม่หมายเลขของสินทรพัยถ์าวรแลว้ ขนัต่อไปก็คือ การติดป้ายสินทรพัยถ์าวร เพือความ

สะดวกในการคน้หา และเมอืมกีารตรวจสอบนบัสนิทรพัยถ์าวรประจาํปีสามารถระบุไดท้นัทีว่าสินทรพัยช์ินใดทีมอียู่ตรง

ตามบญัช ีและชนิใดขาดหายไป 

ตวัอยา่ง 

  102-50-01-0001   หมายถงึ  เกา้อสีาํนักงานอยูท่ีอาคาร 1 ตวัที 001 ซือปี 2550 

  110-52-02-1002   หมายถงึ  เครืองปรบัอากาศสาํนักงานอยูท่ีอาคาร 2 ลําดบัที 1002 ซือปี 2552 

6)  ค่าเสอืมราคา 

การคาํนวณค่าเสอืมราคาของสนิทรพัย ์  จะเริมคาํนวณตงัแต่วนัทสีนิทรพัยน์นัพรอ้มทจีะใชง้านไดท้นัที   โดย

ปกติจะเริมคาํนวณตงัแต่วนัทไีดร้บัสนิทรพัยน์นั 

เมอืโรงเรียนซอืสนิทรพัยถ์าวรมาแลว้     จะตอ้งประมาณอายุการใชง้านของสินทรพัยแ์ต่ละประเภทเพือกาํหนด

อตัราค่าเสอืมราคาของสนิทรพัยแ์ต่ละประเภท    โดยจดัทาํเป็นนโยบายการคิดค่าเสือมราคาในอตัราต่างๆ ของประเภท

สนิทรพัย ์  เครืองมอืเครืองใชข้นาดเลก็อาจตดัเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีทีซือ ถา้หากราคาต่อชินเป็นจาํนวนเงนิเพียงเลก็นอ้ย  

โรงเรียนควรกาํหนดนโยบายดว้ยว่า สนิทรพัยป์ระเภทเครืองมอืเครืองใชร้าคาตงัแต่เท่าไรขนึไป  จึงจะบนัทกึเป็นสนิทรพัย ์

แผนกบญัชมีหีนา้ทใีนการคาํนวณหาค่าเสอืมราคาของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ  ตามวิธีการและอตัราทีโรงเรียน

กาํหนดรวมทงัการบนัทกึค่าเสอืมราคาในทะเบียนคุมสนิทรพัยถ์าวร 

ทุกสนิเดอืนพนกังานบญัชทีวัไป  จะทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทกึบญัชโีดยเปรียบเทยีบยอดคงเหลอื

ระหว่างบญัชแียกประเภททวัไปกบัทะเบยีนคุมสนิทรพัยถ์าวร (Fixed Assets Report) 

 

ตารางอายุการใชง้านและอตัราค่าเสอืมราคา 

อาคารเรียนและสงิปลูกสรา้ง 

ประเภททรพัยส์นิ อายุการใชง้าน 

(ปี) 

อตัราค่าเสอืมราคา 

(รอ้ยละ:ปี) 

1.  อาคารถาวร 20 5 

2.  อาคารชวัคราว/โรงเรือน 10 10 

3.  สงิก่อสรา้ง/ส่วนปรบัปรุงอาคาร 

     (ขนึอยู่กบัส่วนประกอบหลกั) 

     3.1  ใชค้อนกรีตเสริมเหลก็ 

            หรือโครงเหลก็ 

3.2 ใชไ้มห้รือวสัดุอืนๆ  

     

 

 

15 

 

8 

 

 

6.5 

 

12.5 



 

๑๓๘ 

 

 

ตารางอายุการใชง้านและอตัราค่าเสอืมราคาทรพัยส์นิถาวร 

 

ประเภททรพัยส์นิ อายุการใชง้าน (ปี) ค่าเสอืมราคา (รอ้ยละ) 

 1.  ครุภณัฑห์อ้งเรียน 

 2.  ครุภณัฑส์าํนกังาน 

 3.  ครุภณัฑก์ารกีฬา 

 4.  ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์ 

 5.  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 

 6.  ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ  

      (ยกเวน้เครืองกาํเนิดไฟฟ้าใหม้อีายุ 

      ใชง้าน 15-20 ปี) 

7.  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

8.  ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละ 

     การพยาบาล 

9.  ครุภณัฑเ์ครืองครวั 

10. ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

11. ครุภณัฑก์ารเกษตร 

      - เครืองมอืและอุปกรณ์ 

12. ครุภณัฑก่์อสรา้ง 

      - เครืองมอืและอุปกรณ์ 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

5 

3 

2 

 

2 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

 

 

20.0 

20.0 

 

20.0 

33.33 

50.0 

 

50.0 

 

หมายเหต ุ

(1) ครุภณัฑท์มีมีลูค่าต่อชนิ 200.00 – 999.99 บาท สงัซอืเป็นจาํนวนหลายชนิ ใบเสร็จรบัเงนิ 

มจีาํนวนเงนิรวม 10,000.00 บาท ขนึไป ใหบ้นัทกึเขา้ทะเบยีนทรพัยส์นิ  

(2) ครุภณัฑท์มีมีลูค่าต่อชนิ 500.00 – 1,999.99 บาท สงัซอืเป็นจาํนวนหลายชนิ ใบเสร็จรบัเงนิ 

มจีาํนวนเงนิรวม 2,000 บาท ขนึไป ใหบ้นัทกึเขา้ทะเบยีนทรพัยส์นิ 

(3) ครุภณัฑท์สีงัซอืชนิเดยีว มมีลูค่า 2,000.00 บาท ขนึไป ใหบ้นัทกึเขา้ทะเบยีนทรพัยส์นิ 

(4) นอกเหนือจากขอ้ (1) (2) (3) ใหบ้นัทกึเป็นค่าใชจ่้ายตามหมวดรหสับญัช ีตามผงับญัชทีกีาํหนดให ้ 

 

 

 



 

๑๓๙ 

 

ตารางการจดักลุ่มประเภททรพัยส์นิ 

กลุ่ม/ประเภททรพัยส์นิ รายการ 

1.  ครุภณัฑส์าํนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โตะ๊ 

2.  เกา้อี 

3.  ตูเ้ก็บเอกสาร,ชนัวางของ 

4.  เครืองพมิพด์ดี 

5.  เครืองโทรศพัท ์

6.  เครืองโทรสาร 

7.  เครืองสแกนลายนิวมอื 

8.  นาฬกิาลงเวลา  

9.  เครืองรบัเงนิ 

10. เครืองคาํนวณ 

11. เครืองถ่ายเอกสาร 

12. Copy  Print 

13. เครืองโรเนียว 

14. เครืองตดัสติกเกอร ์

15. เครืองทาํบตัรนกัเรียน 

16. เครืองทาํลายเอกสาร 

17. เครืองอ่านบารโ์คด้ 

18. เครืองปรบัอากาศ (สนง. ,หอ้งพกัครู,หอ้งประชมุ) 

19. พดัลม (สาํนกังาน ,หอ้งพกัครู,หอ้งประชมุ) 

20. เครืองโปรเจคเตอร ์(สาํนกังาน , หอ้งประชมุ) 

21. โซฟา ชดุรบัแขก  

22. โตะ๊ มา้นงัหนิอ่อน 

23. โตะ๊, เกา้อี, ตู ้(หอ้งพกัครู,การเกษตร,ก่อสรา้ง) 

24. พารต์ิชนั 

25. รูปปนั 

26. จาน UBC 

27. ผา้มา่น 

28. จกัรยาน 

29. ระบบ  LAN  ฯลฯ 

 



 

๑๔๐ 

 

ตารางการจดักลุ่มประเภททรพัยส์นิ(ต่อ) 

กลุ่ม/ประเภททรพัยส์นิ รายการ 

2.  ครุภณัฑใ์นหอ้งเรียน/ 

โรงอาหาร 

1.  โตะ๊นกัเรียน 

2.  เกา้อีนกัเรียน 

3.  ตูเ้ก็บเอกสาร 

4.  ชนัวางของ,ชนัวางรองเทา้ 

5.  โตะ๊บรรยาย 

6.  โพเดยีม 

7.  กระดานดาํ 

8.  เครืองพมิพด์ดีไทย,องักฤษ 

9.  เครืองพมิพด์ดีไฟฟ้า 

10. พดัลม 

11. เครืองปรบัอากาศ (หอ้งเรียน,หอ้งวทิยาศาสตร)์ 

12. เครืองโปรเจคเตอร ์(หอ้งเรียน) 

13. โตะ๊ (โรงอาหาร,หอ้งวทิยาศาสตร)์ 

14. เกา้อี (โรงอาหาร,หอ้งวทิยาศาสตร)์ 

15. ตู,้ ชนัวางของ (หอ้งวทิยาศาสตร)์ 

16. เครืองเลน่อนุบาล  (ในหอ้งเรียน) 

17. ระบบ  LAN 

                 ฯลฯ 

3.  ครุภณัฑก์ารกฬีา 

 

1.  นวม 

2.  การด์ 

3.  กระสอบทราย 

4.  โตะ๊ปิงปอง 

5.  แป้นบาส 

6.  เสาบาส, เสาวอลเลย่บ์อล 

7.  เปตอง 

8.  เบาะยดืหยุ่น 

9.  สตารท์เตอร ์

10. นาฬกิาจบัเวลา  

 

 

 



 

๑๔๑ 

 

ตารางการจดักลุ่มประเภททรพัยส์นิ(ต่อ) 

กลุ่ม/ประเภททรพัยส์นิ รายการ 

3.  ครุภณัฑก์ารกฬีา(ต่อ) 

 

11. เครืองตีเสน้สนาม 

12. รถเขน็ใส่ลูกฟุตบอล 

13. ไมค้ฑา 

14. แท่นรบัรางวลั 

15. เครืองเลน่กลางสนาม 

16. สไลดเ์ดอร ์

17. พนืยางพาราสนาม 

               ฯลฯ 

4.  ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์ 

 

1.  อุปกรณ์ดนตรีต่าง ๆ 

2.  ตูใ้ส่อุปกรณ์ดนตร ี

3.  ชนัวางเครืองดนตร ี

4.  สแตนตงัโนต้ 

5.  ชดุดรมัเมเยอร ์

6.  ชดุการแสดง 

           ฯลฯ 

5.  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ 

 

1.  รถยนตน์งั 

2.  รถบรรทุก (กระบะสาํเร็จรูป) 

3.  รถยนตโ์ดยสาร 

4.  รถจกัรยานยนต ์

           ฯลฯ 

6.  ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 

 

1.  เครืองขยายเสยีงและเครืองบนัทกึเสยีง 

2.  เครืองเสยีงติดรถยนต ์

3.  ลาํโพงพรอ้มตู/้ขาตงั 

4.  ไมโครโฟน 

5.  เครืองรบั – วทิยุ – เทป – บนัทกึเสยีง 

6.  โทรทศัน ์

7.  เครืองถ่ายวงจรปิด 

8.  ไมคล์อย 

9.  อแดปเตอร ์

 

 



 

๑๔๒ 

 

ตารางการจดักลุ่มประเภททรพัยส์นิ(ต่อ) 

กลุ่ม/ประเภททรพัยส์นิ รายการ 

6.  ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ(ต่อ) 

 

10. เครืองไฟฉุกเฉินอตัโนมตั ิ

11. เครืองสาํรองไฟ 

12. เครืองตดัไฟอตัโนมตั ิ

13. เครืองดูดฝุ่ น 

14. เครืองทาํนาํเยน็-นาํอุ่น 

15. เครืองปมันาํ 

16. ตูเ้ยน็ (สาํนกังาน, หอ้งพกัครู) 

17. โคมไฟฟ้า 

ฯลฯ 

7.  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

 

1.  จอรบัภาพ 

2.  เครืองฉายสไลด ์

3.  เครืองฉายภาพขา้มศีรษะ 

4.  เครืองถ่ายรูปและไฟแวบ 

5.  กลอ้งถ่ายวดีโิอ 

6.  เครืองเลน่วดีโิอ 

7.  เครืองเทปซงิโครไนซ ์

8.  เครืองรบัโทรทศันส์ ี

9.  ป้ายต่าง ๆ  

ฯลฯ 

(โตะ๊ เกา้อ ีตู ้จดัหมวดหมู่เขา้ครุภณัฑห์อ้งเรียน) 

8.  ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละ 

การพยาบาล 

 

1.  เตียงนอน 

2.  อุปกรณ์ทดลองวทิยาศาสตร ์

3.  กลอ้งจุลทรรศน ์

4.  หุ่นร่างกายมนุษย ์

5.  ฉากบงัตา 

ฯลฯ 

(โตะ๊ เกา้อ ีตู ้จดัหมวดหมู่เขา้ครุภณัฑห์อ้งเรียน) 

 

 

 



 

๑๔๓ 

 

ตารางการจดักลุ่มประเภททรพัยส์นิ(ต่อ) 

กลุ่ม/ประเภททรพัยส์นิ รายการ 

9.  ครุภณัฑเ์ครืองครวั 1.  ตูข้ายอาหาร, ตูเ้ก็บอาหาร 

2.  ชนัวางของ 

3.  รถเขน็อาหาร, ใส่ภาชนะ 

4.  อ่างลา้งจาน 

5.  เครืองดูดควนั 

6.  ถงัแกส๊, เตาแกส๊ 

7.  หมอ้ 

8.  กระทะ 

9.  คูลเลอรน์าํ 

10.  ตูแ้ช่  

11. เครืองกรองนาํ 

12. เครืองผลตินาํแขง็ 

13. เครืองทาํนาํแขง็ไส 

14. เครืองผสมแป้ง 

15. อุปกรณ์ไฟฟ้าในหอ้งครวั   ฯลฯ 

10.  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ 1.  CASE 

2.  Monitor 

3.  Printer 

4.  Modem  ADSL 

5.  Modem Router 

6.  Wireless Access Point 

7.  การด์เสยีง 

8.  VGA  Card 

9.  CPU 

10. Main board 

11. DDR   RAM หน่วยความจาํ 

12. Hard disk 

13. DVD  ROM 

14. Card  Reader 

 



 

๑๔๔ 

 

ตารางการจดักลุ่มประเภททรพัยส์นิ(ต่อ) 

กลุ่ม/ประเภททรพัยส์นิ รายการ 

10.  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร(์ต่อ) 15. Harddisk  Enclosured 

16. Harddisk  Exeter 

17. Scanner 

18. ค่าลขิสทิธิ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

      (ตงัแต่วนัท ี7 สงิหาคม 2551) 

19. โปรแกรมสาํเร็จรูป 

ฯลฯ 

(โตะ๊ เกา้อี ตู ้จดัหมวดหมู่เขา้ครุภณัฑส์ํานักงาน ครุภณัฑ ์

หอ้งเรียน ตามสถานทีใชง้าน) 

11.  ครุภณัฑก์ารเกษตร 1.  รถเขน็ดนิ 

2.  เครืองตดัหญา้ 

3.  บนัไดเหลก็ 

4.  ปมันาํ (ใชใ้นการเกษตร) 

5.  เครืองสูบนาํ (ใชใ้นการเกษตร) 

6.  อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ 

ฯลฯ 

12.  ครุภณัฑก์อ่สรา้ง 

 

 

 

 

1.  เลอืยไฟฟ้า 

2.  รอกแมแ่รง 

3.  เครืองพ่นส ี

4.  สว่านเจาะแผ่นเหลก็ 

5.  เครืองเชอืมโลหะ 

6.  ตูเ้ชอืมไฟฟ้า 

7.  เครืองเจียร 

8.  แท่นตดัไฟเบอร ์

ฯลฯ 

สว่นปรบัปรุงอาคาร 1. ประตูรวั 

2. ประตู (มเีสายดึติดกบัพนืดนิ) 

 1. การจา้งเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

    (ใหต้ดัค่าสทิธิตดัจ่ายตามอายุการใชง้าน) 

 



 

๑๔๕ 

 

7)  การจาํหน่าย 

การจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวรออกจากบญัชี อาจทาํไดโ้ดยการขาย โอน แลกเปลียน หรือตดัออกจากบญัชี

เนืองจากสนิทรพัยเ์สอืมสภาพแลว้  การจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวรออกจากบญัชี จะตอ้งทาํใบจาํหน่ายสินทรพัยถ์าวร (บช 

21) ซงึตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูจ้ดัการก่อน และบนัทึกรายการทนัทีในบตัรสินทรพัยถ์าวร ทะเบียนสินทรพัยถ์าวร - 

Fixed Assets Report (บช 22) 

8)  การตรวจนับ 

 การตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวรควรทาํอย่างนอ้ยปีละครงัโดยมอบหมายผูร้บัผิดชอบเป็นผูท้าํการตรวจนบั จะตอ้ง

จดัเตรียมรายละเอียดสนิทรพัยถ์าวรทงัหมด แต่ละแผนกจากทะเบียนคุมสินทรพัยถ์าวร (Fixed Assets Report) การ

ตรวจนบัจะกระทาํร่วมกนัโดยเจา้หนา้ทีผูร้บัผิดชอบและเจา้หนา้ทีฝ่ายอาคารสถานที การจดัทาํกระดาษทาํการตรวจนบั

สนิทรพัยถ์าวร (บช 23) รายงานกระทบยอดผลการตรวจนบัเปรียบเทียบกบัจาํนวนทีบนัทึกทางการบญัชี  จะตอ้งทาํให ้

เสร็จเรียบรอ้ยภายใน 2 สปัดาห ์หลงัจากการตรวจนบั 

 ในกรณีทเีกิดผลต่างระหว่างการตรวจนบัและการบนัทกึบญัช ีผูต้รวจนบัจะตอ้งติดตามหาสาเหตุและคาํอธิบาย

สาํหรบัผลต่างแต่ละรายการ แลว้ทาํรายงานเสนอต่อผูบ้ริหารเพอืพจิารณาและอนุมตัิการปรบัปรุงทเีหมาะสมต่อไป 

 

เอกสารทีใชใ้นระบบสนิทรพัยถ์าวร 

 

1.  ใบขอซอื     เอกสารตวัอย่าง บช 11   

2.  ใบสงัซอื     เอกสารตวัอย่าง บช 12 

  3.  FIXED ASSETS REPORT   เอกสารตวัอย่าง บช 22 

  4.  ใบจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร   เอกสารตวัอย่าง บช 21 

  5.  สรุปรายการประกนัสนิทรพัย ์   เอกสารตวัอย่าง บช 25 

  6.  กระดาษทาํการตรวจนบัสนิทรพัยถ์าวร  เอกสารตวัอย่าง บช 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๔๖ 

 

 

(ตน้ฉบบั) 

โรงเรียน ______________________________________ 

ใบขอซือ 

เลขท ี_________________ 

วนัท ี_________________ 

ชอืผูข้อซอื __________________________ สถานทส่ีงของ__________________________________________ 

______________________________________________________ วนัทตีอ้งการ ________________________ 

ลาํดบั รายการ จํานวนขอ

ซอื 

แผนกจดัซอื 

จาํนวนสงัซอื ราคา ชอืผูข้าย PO# 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

แผนก______________ ฝ่าย/หมวด_______ 

วนัท_ี_______________________________ 

ผูอ้นุมตัิขอซอื_____________________ 

วนัท ี____________________________ 

ผูส้งัซอื______________ 

วนัท_ี_______________ 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 11) 



 

๑๔๗ 

 

(ตน้ฉบบั) 

เลม่ท ี01               เลขท ี001 

โรงเรียน _____________________________ 

ใบสงัซือ (PURCHASE ORDER) 

ชอื _____________________________________________________________ เลขท ี_________________ 

ทอียู่ ____________________________________________________________ วนัท ี_________________ 

 

ใบขอซอืเลขท ี: วนักาํหนดส่งของ : เงอืนไขการชาํระเงนิ : สถานทจีดัส่ง : 

 

ลาํดบัท ี รายการ จาํนวน หน่วย ราคาต่อ

หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวมราคาสนิคา้   

ภาษมีลูค่าเพมิ (Vat 7%)   

รวมเป็นเงนิทงัสนิ(บาท)   

 

ผูจ้ดัทาํ ________________________ ผูอ้นุมตัิ __________________________  

(เอกสารตวัอยา่ง บช 12) 

 



 

๑๔๘ 

 

 

 
 



 

๑๔๙ 

 

 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 22) 

 

 



 

๑๕๐ 

 

โรงเรียน _____________________________ 

ใบจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 

เลขท ี__________ 

  ขาย     แลกเปลยีน 

  โอน   ตดับญัช ี

จาํหน่ายให/้โอนให ้_______________________________________ 

ลาํดบั ชอืและประเภท หมายเลขทรพัยส์นิ ราคาทุน การบนัทกึบญัช ี

ค่าเสอืมราคา

สะสม 

มลูค่าตาม

บญัช ี

ราคาขาย กาํไร 

(ขาดทุน) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

เหตุผลการจาํหน่าย : ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

จดัทาํโดย :  ตรวจสอบโดย : อนุมตัิโดย : 

 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 26) 



 

๑๕๑ 

 

 

ทะเบยีนคุม  ทดีนิ  อาคารและสงิก่อสรา้ง 

รายการ ______________________    ชอืบญัช ี______________________________ 

สถานทตีงั _____________________________________________________________________________ 

โฉนดเลขท ี______________________   ขนาดพนืท ี____ ไร่ ____ งาน ____ ตารางวา 

ผูบ้ริจาค(ชอืและทอียู)่ ___________________________________________________________________ 

มลูค่าซอื/บริจาค ______________________ บาท 

(กรณีอาคารและสงิก่อสรา้ง) 

อายุใชง้านทคีาดว่าจะใชไ้ด ้_______ ปี    มลูค่าซากเมอืจาํหน่าย _______________ บาท 

ค่าเสอืมราคาต่อปี _______________ บาท   ค่าเสอืมราคาต่อเดอืน ________________ บาท 

วนั/เดอืน/ปี รายการบนัทกึบญัช ี มลูค่า มลูค่าคงเหลอื ค่าเสอืมราคา ค่ า เ สื อ ม ร า ค า

สะสม 

      

      

      

      

      

      

บนัทึกการปรบัปรุง 

วนั/เดอืน/ปี รายการบนัทกึบญัช ี ครงัท ี มลูค่าปรบัปรุง มูลค่ าปร ับป รุ ง

สะสม 

ผูร้บัจา้งปรบัปรุง 

      

      

      

      

      

      

บนัทึกการจาํหน่าย_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 24) 

รหสั___________________ 



 

๑๕๒ 

 

 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 25) 



 

๑๕๓ 

 

PHYSICAL INSPECTTION SHEET 

กระดาษทําการตรวจนับทรพัยส์นิถาวร 

FIXED ASSET CATEGORY _______________________________________ No. ___________________ 

ประเภทสนิทรพัยถ์าวร          Date  _________________ 

Item Tag# Particular Per count Per recorded Discrepancy Remark 

ลาํดบัท ี หมายเลข

ทรพัยส์นิ 

รายการ จาํนวนทตีรวจ

นบัได ้

จาํนวนท ี

บนัทกึบญัช ี

ผลต่าง หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ตรวจนบัโดย 

แผนกบญัช_ี______________________     วนัท_ี____________________ 

ผูใ้ช_้____________________________     วนัท_ี____________________ 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 23) 



 

๑๕๔ 

 

โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ระบบจา่ยเช็ค 
 

ขอ้มูลทวัไป 

 เป็นปกติธรรมดาทโีรงเรียน จะตอ้งซอืวสัดุทางการศึกษา ครุภณัฑห์รือรบับริการจากธุรกิจอืน การจ่ายเงนิเพอื

ชดใชค่้าวสัดุทางการศึกษา ครุภณัฑแ์ละบริการเป็นสิงทีเกิดขนึอยู่เสมอ จึงเกิดความจาํเป็นทีจะตอ้งจดัตงัระบบการ

ควบคุมเกียวกบัการจ่ายเงนิเหลา่นนั  

 ระบบการจ่ายเงนิโดยเช็ค เป็นระบบบญัชีระบบหนึง ซึงจดัตงัขนึเพือดาํเนินการและควบคุมการจ่ายชาํระ   

เงนิสดของโรงเรียน สามารถเปลยีนมอืไดง้า่ย การทุจริตและการสูญหายเกิดขนึไดง้า่ยกว่าทรพัยส์นิอืนของโรงเรียน 

 การจ่ายเงนิโดยเชค็ เป็นวธิีการซงึสามารถบรรลุถงึวตัถปุระสงคข์องการควบคุมภายในของโรงเรียนไดม้ากกว่า

การจ่ายเงนิโดยเงนิสด  สบืเนืองมาจากวธิีการและขนัตอนการอนุมตัิและความคลอ่งตวัในการเปลยีนมอืของเชค็ 

 สาํหรบัรายการจ่ายเงนิจาํนวนเลก็ๆ นอ้ยๆ ซึงไม่สะดวกในการจ่ายชาํระดว้ยเช็คก็กาํหนดใหจ่้ายจากวงเงนิ 

เงนิสดย่อย (ระบบเงนิสดย่อย) 

 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพอืป้องกนัมใิหก้ารจ่ายเงนิสาํหรบัรายการททีางโรงเรียนมไิดจ้ดัซอื 

2.  เพอืป้องกนัการนาํใบสาํคญัจ่ายทเีบกิแลว้มาขอเบกิซาํอีก 

3.  เพอืตรวจสอบความถกูตอ้งของการชาํระเงนิ วา่ถูกตอ้งตามใบแจง้หนีของผูข้าย 

4.  ใบสาํคญัจ่ายทไีดช้าํระเงนิแลว้มเีอกสารประกอบครบถว้นและไดป้ระทบัตรา “จ่ายแลว้” ครบถว้นทุกใบ 

5.  มกีารกระทบยอดเงนิฝากธนาคารกบัสมดุบญัชวีา่ยอดเงนิถูกตอ้งและครบถว้น 

 

การควบคุมภายใน 

1.  การจ่ายเงนิออกจากโรงเรียน ทกุครงัตอ้งจ่ายดว้ยเชค็ ยกเวน้จ่ายเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ทโีรงเรียนกาํหนดใหจ่้าย

จากเงนิสดย่อย 

2.  มรีะบบการควบคุมทดีเีกยีวกบัการดูแลรกัษาเชค็ทยีงัไมไ่ดใ้ช ้

3.  สงัจ่ายเชค็โดยการขดีคร่อมเชค็ทกุรายการ 

4.  ผูม้อีาํนาจสงัจ่ายเชค็ไมค่วรลงลายมอืชอืในเชค็เป็นการลว่งหนา้ 

5.  สาํหรบัเชค็ทเีสยีหรือใชไ้มไ่ดทุ้กใบ ควรประทบัตรา “ยกเลกิ” และเก็บไวเ้พอืเป็นหลกัฐานในการ 

ตรวจสอบ 

6.  ในการเสนอใหผู้ม้อีาํนาจอนุมตัิสงัจ่ายเชค็ ควรแนบใบสาํคญัจ่ายเงนิและเอกสารประกอบการจ่ายเงนิติด

ไปกบัเชค็ดว้ยทกุครงั เพอืผูอ้นุมตัจ่ิายเชค็สามารถทาํการตรวจสอบกบัเอกสารประกอบการจ่ายเงนิได ้

7.   ในการลงลายมอืชอือนุมตัิสงัจ่ายกาํหนด ใหผู้ท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตมอีาํนาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการ

หรือผูอ้าํนวยการลงนาม  ทุกฉบบั โดยใหผู้อ้าํนวยการลงลายมอืชอืร่วมกบั ผูร้บัใบอนุญาต หรือ ผูแ้ทน 



 

๑๕๕ 

 

8.   มกีารระบเุลขทเีชค็สงัจ่ายทุกฉบบัลงบนใบสาํคญัจ่ายเงนิ 

9.   ใบสาํคญัจ่ายเงนิทจ่ีายเงนิแลว้ ควรเก็บเขา้แฟ้มไวก้าํหนดหมายเลขประทบัตรา “จ่ายแลว้”   ลงบน

ใบสาํคญัจ่ายเงนิ และเอกสารประกอบทุกใบ 

10. มรีะบบทดีใีนการติดตามและเก็บรกัษาหลกัฐานสาํคญัในการจ่ายเงนิ เช่น ใบเสร็จรบัเงนิ  เพอืนาํไปแนบ

กบัใบสาํคญัจ่ายเงนิ และเอกสารประกอบการจ่ายเงนิ 

11. แบ่งแยกหนา้ทใีนการจดัทาํใบสาํคญัจ่ายเงนิ การจดัทาํเชค็ การอนุมตัิสงัจ่ายเชค็บนัทกึรายการจ่ายเงนิ

และการเก็บรกัษาเงนิออกจากกนั 

12. เอกสารสาํคญัสาํหรบัรายการขออนุมตัิจ่ายทผูีม้อีาํนาจอนุมตัจ่ิายไมอ่นุมตัิการจ่ายเงนิไปแลว้ จะตอ้งจดั

ใหม้วีธิีการควบคุมเพอืป้องกนัมใิหน้าํมาขอจ่ายเงนิในทางทุจริตอกีครงั 

13. จดัทาํงบกระทบยอดเพอืเปรียบเทยีบยอดเงนิสดรบัและจ่ายตามทบีนัทกึบญัชไีวก้บัใบแจง้ยอดจาก

ธนาคาร  และหนา้ทนีีไมค่วรเกยีวขอ้งกบัการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ และการอนุมตัิสงัจ่ายเชค็ 

14. รายการโอนเงนิระหว่างธนาคารควรไดร้บัอนุมตัเิช่นเดยีวกบัการจ่ายเชค็ และทาํการบนัทกึบญัชทีนัท ี

 

วธีิการปฏบิตั ิ

วธิีการปฏบิตัิเกียวกบัการจ่ายเงนิดว้ยเชค็ มดีงันี 

1)  การขอเบิกเงนิ 

1. รายจ่ายทจีะขอเบกิ จะตอ้งเป็นรายจ่ายทเีกียวขอ้งและมผีลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน ซงึไดแ้ก่ 

 -     จ่ายค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ 

- จ่ายค่าซอืสนิทรพัย ์ ครุภณัฑ ์ วสัดุต่างๆ  หรือสนิทรพัยอ์ืนๆ 

- จ่ายค่าแรงงานและเงนิเดอืน 

- การเบกิชดเชยเพอืใชจ่้ายเงนิสดยอ่ย ฯลฯ 

       2.  เมอืไดร้บัหลกัฐานใบสาํคญัเพอืขอเบกิเงนิ เช่น  ใบเสร็จรบัเงนิของค่าใชจ่้ายต่างๆ  ใบส่งของ 

            ของผูข้าย ใบรบัวางบลิ พนกังาน-เจา้หนีจะตอ้งตรวจสอบเอกสารทไีดร้บักบัหลกัฐานประกอบการ 

จ่ายภายในโรงเรยีน  เช่น ใบสงัซอื ใบรบัสนิคา้ ใบเสรจ็รบัเงนิ เพอืใหม้นัใจว่าการสงัซอืไดร้บัการ 

อนุมตัิ และโรงเรียนไดร้บัสนิคา้ไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 
 

2)  เงนิยมื หรอื เงนิทดรองจา่ยล่วงหนา้ 

เงนิยมืหรือเงนิทดรองจ่ายใด ๆ ทจ่ีายใหบุ้คลากรของโรงเรียนจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากเจา้หนา้ทขีองโรงเรยีน ที

ไดร้บัมอบอาํนาจอนุมตัก่ิอนทกุครงั และเงนิยมืหรอืเงนิทดรองจ่ายนี จะตอ้งชาํระคืนภายในระยะเวลาอนัสมควร 

ในกรณีเงนิยมืทจ่ีายใหบุ้คลากรของโรงเรียน จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากผูท้ไีดร้บัมอบอาํนาจอนุมตัิก่อนทุกครงั 

ในกรณีเงนิทดรองจ่ายลว่งหนา้เพอืเป็นค่าใชจ่้ายของโรงเรียน จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย ที

ผูข้อเบกิสงักดัอยูทุ่กครงั 

     กรณีเบกิจาํนวนเงนิสูงใหเ้บกิโดยเชค็และจดัทาํ  “ใบสาํคญัจา่ย” (บช 31)    
  



 

๑๕๖ 

 

วธีิการบนัทึกบญัชี ในการเบิกเงนิทดรองจา่ย  

Dr.   เงนิยมื/เงนิทดรองจ่าย/สาํรองจ่าย 

   Cr.   เงนิฝากธนาคาร 
 

3)  การเตรียมใบสาํคญัจา่ย 

 1.  เมอืตรวจสอบเอกสารเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ พนกังาน-เจา้หนีจดัทาํใบรบัวางบลิ (บช 32)  

      ขนึ 2 ฉบบั โดยกาํหนดนดัหมายวนัททีจีะจ่ายเชค็แลว้ส่งมอบตน้ฉบบัใบรบัวางบลิใหแ้ก่เจา้หนี 
 

       2.  เมอืใกลถ้งึกาํหนดวนัรบัเชค็ พนกังาน-เจา้หนี จดัทาํใบสาํคญัจา่ยเงนิ (บช 31) และระบ ุ

            รหสับญัชทีเีกียวขอ้งในใบสาํคญัจ่ายเงนิ และจดัส่งใหพ้นกังานทวัไปตรวจสอบความถูกตอ้ง 

            ก่อนจดัส่งใหส้มหุบ์ญัชสีอบทานและอนุมตักิารจ่ายเงนิ 
 

4)  การเตรียมเช็คสงัจา่ย 

       1.  เมอืใบสาํคญัจ่ายเงนิและเอกสารประกอบไดร้บัการตรวจสอบโดยจะส่งผา่นไปยงัเหรญัญิก 

            เพอืเตรียมเชค็สงัจ่ายตามจาํนวนเงนิในเอกสาร  โดยระบุเลขทเีชค็และวนัทสีงัจ่ายลงใน 

            ใบสาํคญัจ่ายเงนิดว้ย  

       2.  เสนอเอกสารทงัหมดซงึไดแ้ก่ ใบสาํคญัจ่ายเงนิ เอกสารประกอบและเชค็สงัจ่าย แก่ผูม้อีาํนาจ 

            อนุมตัิลงลายมอืชอือนุมตัิสงัจ่ายเชค็ 
 

        3.  เชค็สงัจ่ายใหผู้ท้าํการแทนผูร้บัใบอนุญาตมอีาํนาจมอบหมายใหผู้จ้ดัการหรือผูอ้าํนวยการลงลายมอืชอื  

        4.  เชค็จ่ายทุกใบทจีดัเตรียมขนึ จะตอ้งขดีคร่อมเพอืใหม้นัใจว่าเชค็จะถงึมอืผูร้บัอยา่งแน่นอน 

             (A/C PAYEE ONLY)  

        5.  เมอืจดัเตรียมเชค็เป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ ระบรุายละเอยีดของเชค็ในทะเบียนจา่ยเช็ค (บช 33) 
 

5)  การจา่ยเช็คสงัจา่ย 

        1.  ใบสาํคญัจ่ายเงนิ เอกสารสาํคญัประกอบการจ่ายเงนิและเชค็ ซงึรอการจ่ายใหแ้ก่เจา้หนีจะเกบ็ 

              รกัษาไวก้บัเหรญัญิก เมอืเจา้หนีนาํใบรบัวางบลิมาขอรบัเชค็ เหรญัญิกจะตรวจสอบใบรบัวางบลิ 

              กบัใบสาํคญัจ่ายเงนิและเอกสารสาํคญัประกอบการจ่าย 

        2.  เหรญัญิก จะตอ้งขอใบเสร็จรบัเงนิจากเจา้หนีทุกครงั ก่อนทจีะจ่ายเชค็ใหพ้รอ้มทงัขอใหเ้จา้หนา้ท ี

             ของเจา้หนีผูม้าขอรบัเชค็ลงลายมอืชอืบนใบสาํคญัจ่ายเงนิ เพอืเป็นหลกัฐานการรบัเชค็ไปจาก 

             โรงเรียนทุกครงัดว้ย 

        3.  กรณีจ่ายค่าใชจ่้ายจาํนวนเกินกว่า 500.- บาท  ใหแ้ก่บุคคลธรรมดาทไีมส่ามารถออกใบเสรจ็ 

             รบัเงนิใหไ้ด ้ ใหเ้หรญัญิกจดัทาํใบเสรจ็รบัเงนิ (บุคคลทวัไป)(บช 56) ใหผู้ม้าขอรบัเชค็กรอก 

             รายละเอียดและแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการแนบ 

        4.  เหรญัญิก จะเป็นผูก้าํหนดหมายเลขใบสาํคญัจ่ายเงนิ  ก่อนทาํการส่งมอบใบสาํคญัจ่ายเงนิ 



 

๑๕๗ 

 

             และเอกสารสาํคญัประกอบการจ่ายเงนิ ซงึไดจ่้ายเชค็ไปแลว้ ใหแ้ก่พนกังานบญัชทีวัไป 

             เพอืบนัทกึบญัช ี
 

6)  การขีดฆา่หรือประทบัตราบนใบสาํคญัจา่ยเงนิทีจา่ยเงนิ 

เมอืผูร้บัเงนิไดร้บัเชค็ไปแลว้  เหรญัญิกจะเป็นผูป้ระทบัตรา “จ่ายแลว้” บนใบสาํคญัจ่าย และ 

เอกสารประกอบทุกๆ ใบ  เพอืป้องกนัมใิหม้กีารนาํเอกสารเหลา่นนัมาขอเบกิซาํอกี 
 

7)  การบนัทึกบญัชี 

       1.  พนกังานบญัชทีวัไป   จะนาํใบสาํคญัจ่ายเงนิและเอกสารประกอบต่าง ๆ ไปบนัทกึบญัชโีดย 

            ผ่านระบบคอมพวิเตอร ์  

กรณีจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

          Dr.   ค่าใชจ่้าย ( ตามชอืและรหสับญัชหีมวดค่าใชจ่้าย ) 

   Cr.  เงนิฝากธนาคาร 
. 

กรณีชาํระเจา้หนี 

         Dr.   เจา้หนี 

   Cr.  เงนิฝากธนาคาร 

 

2.  ใบสาํคญัจ่ายเงนิและเอกสารสาํคญัประกอบการจ่ายเงนิทบีนัทกึบญัชแีลว้ พนกังานบญัชทีวัไป 

      ลงชอืเป็นหลกัฐานการบนัทกึบญัช ีบนใบสาํคญัจ่ายเงนิ  พรอ้มทงัจดัเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้ม 

      โดยเรียงตามลาํดบัเลขทใีบสาํคญัจ่ายเงนิ 

3.   ทุกรายการ - Transaction ททีาํใหเ้กิดผลต่าง พนกังานบญัชจีดัทาํใบสาํคญัทวัไป (บช 35) 

      เพอืปรบัปรุงรายการตาม BANK STATMENT ไปบญัชแียกประเภททวัไป 
 

8)  การทํางบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร 

ทุกสนิเดอืนเมอืสมหุบ์ญัชขีองโรงเรียน  ไดร้บัใบแจง้ยอดเงนิฝากธนาคาร (Bank Statement)  

จะส่งไปใหพ้นกังานบญัชทีวัไป  เพอืนาํไปเปรยีบเทยีบกบัรายการ กบับญัชแียกประเภททวัไปเพอืจดัทาํ 

งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร (บช 36) ประจาํเดอืน แลว้จึงส่งไปใหส้มหุบ์ญัชตีรวจสอบความถูกตอ้งก่อนนาํเสนอ

ผูบ้ริหารต่อไป 

 

 

 

 

 



 

๑๕๘ 

 

 

เอกสารทีใชใ้นระบบจา่ยเช็ค 

 

1.  ใบรบัวางบลิ     เอกสารตวัอยา่ง บช 32  

 2.  ใบสาํคญัจ่ายเงนิ    เอกสารตวัอยา่ง บช 31 

  3.  ตวัอยา่งเชค็ 

  4.  ทะเบยีนจ่ายเชค็    เอกสารตวัอยา่ง บช 33 

  5.  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร   เอกสารตวัอยา่ง บช 36 

  6.  ใบเสร็จรบัเงนิ(บุคคลทวัไป)   เอกสารตวัอยา่ง บช 34 

  7.  ใบสาํคญัทวัไป     เอกสารตวัอยา่ง บช 35 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕๙ 

 

โรงเรียน ________________________________ 

ใบรบัวางบิล 

 

ไดร้บับลิจาก ______________________________________________ วนัท ี_________________________ 

ทอียู ่__________________________________________________________________________________ 

ดงัรายการต่อไปนี 

ลาํดบัท ี ใบส่งของเลขท ี วนัทใีบส่งของ จาํนวนเงนิ หมายเหต ุ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม _______ ฉบบั                                 รวมเงนิ    
 

ผูว้างบลิ ผูร้บัวางบลิ วนัทนีดัรบัเชค็ 

 

 

 

 

 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 32) 

เลม่ที __________ 

เลขที __________ 



 

๑๖๐ 

 

เลขท_ี__________ 

โรงเรียน _____________________________ 

ใบสาํคญัจา่ยเงนิ 

จ่ายให ้_________________________________________________ วนัท_ี__________________________ 

จ่ายโดย 

   เงนิสด   เงนิโอน 

   เชค็ธนาคาร__________________ สาขา_____________ เลขท_ี________ ลงวนัท_ี_________ 

รายการ ชอืบญัช ี รหสับญัช ี จาํนวนเงนิ 

เดบติ เครดติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ผูจ้ดัทาํ_________ ตรวจสอบโดย_________ อนุมตัิโดย_________ ผูร้บัเงนิ_________ ผูจ่้ายเงนิ__________ 

 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 31) 



 

๑๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตวัอยา่งเชค็) 

 

 

 



 

๑๖๒ 

 

โรงเรียน _____________________________ 

ทะเบียนจา่ยเช็ค 

วนัทเีชค็ เชค็เลขท ี จ่ายให ้ จาํนวนเงนิ เลขทใีบสาํคญัจ่าย 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 33)  



 

๑๖๓ 

 

 

โรงเรียน _____________________________ 

งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร 

(BANK RECONCILIATION) 

ณ วนัที _____________________________ 

 
 

ยอดคงเหลือตามใบแจง้ยอดธนาคาร ณ วนัที _______________________                  xxxx 

 

บวก    รายการนาํเขา้ธนาคาร แต่ธนาคารยงัไมบ่นัทกึ 

 เชค็เลขท ีxxxxxxx วนัท ีxx/xx/xx    xx 

 เชค็เลขท ีxxxxxxx วนัท ีxx/xx/xx    xx    xx 

 

หกั    รายการเชค็จ่ายทธีนาคารยงัไมบ่นัทกึ 

 เชค็หมายเลข xxxxxxx       xx 

 เชค็หมายเลข xxxxxxx       xx             (xx) 

 

คงเหลอืตามบญัชแียกประเภทบญัชเีงนิฝากธนาคาร ณ วนัท ี________________                  xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 36) 
 



 

๑๖๔ 

 

 

ใบสาํคญัรบัเงนิ 

(บุคคลทวัไป) 

 

                                                                              วนัท ี__________________________ 

 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว__________________________________ ตาํแหน่ง_______________________ 

อยู่บา้นเลขท ี_________ อาคาร/หมูบ่า้น ______________________ ตรอก/ซอย _____________________ 

ถนน _______________ ตาํบล/แขวง ______________________ อาํเภอ/เขต ________________________

จงัหวดั _____________________ โทรศพัทม์อืถอื ________________โทรศพัทท์ทีาํงาน _______________ 

โทรศพัทท์บีา้น__________________ บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท ี_______________________________ออก

ใหท้_ี_______________________ วนัออกบตัร _______________ วนับตัรหมดอายุ _______________ ไดร้บั

เงนิจากโรงเรียน__________________________ เป็น  เงนิสด  เชค็ ธนาคาร _______________ สาขา 

_________________ เลขทเีชค็ _________________ 

จาํนวนเงนิ _______________ บาท(________________________________________________________)   

เป็นค่า _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ไวเ้ป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ลงชอื _______________________ ผูร้บัเงนิ                         ลงชอื _______________________ ผูจ่้ายเงนิ 

(_____________________________)               (_____________________________)        

      _______/________/_______                         _______/________/_______           

 

 

หมายเหตุ :  ขอสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการผูร้บัเงนิพรอ้มรบัรองสาํเนา 
                         

(ตวัอยา่งเอกสาร บช 34)  

 

 



 

๑๖๕ 

 

โรงเรียน _____________________________ 

ใบสาํคญัทวัไป 

(JOURNAL VOUCHER) 

 

รายการ ชอืบญัช ี รหสับญัช ี จาํนวนเงนิ 

เดบติ เครดติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวมเงนิ(                                                                         

) 

   

 

ผูจ้ดัทาํ______________   ผูต้รวจสอบ______________  ผูอ้นุมตั_ิ_____________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 35) 

เลขที JV ___________ 

วนัที_______________ 



 

๑๖๖ 

 

โรงเรียนคาทอลิก สงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี

ระบบควบคุมวสัด ุ

 

ขอ้มูลทวัไป 

 ระบบควบคุมวสัดุประกอบดว้ย วสัดุทางการศึกษา วสัดุสาํนกังาน และอืนๆ 

วสัดุทางการศึกษา ไดแ้ก่ เครืองเขยีน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ฝึกอาชพี สอืการเรียนการสอน อาหารเสริม  ซงึมี

ไวเ้พอืใชใ้นการเรียนการสอน  

วสัดุสาํนกังาน ไดแ้ก่ เครอืงเขยีน วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ทมีไีวใ้ชใ้นสาํนกังาน 

  โดยทวัไปแลว้วสัดุนนัเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน ความสาํคญัของวสัดุอีกประการหนึงก็คือ ถา้การบนัทึกบญัชี

เกียวกบัวสัดุไมถู่กตอ้ง และตีราคาวสัดุสินงวดบญัชีคลาดเคลอืนจากความเป็นจริง จะเป็นผลทาํใหค่้าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานสูงไปหรือตาํเกินไป (ซงึตามหลกัการบญัชนีนัใหใ้ชว้ธิีการ เขา้ก่อน – ออกก่อน ในการคาํนวณสนิคา้คงเหลอื

ปลายงวดและคาํนวณค่าใชจ่้าย) และกาํไรสุทธิประจาํงวดคลาดเคลอืนจากความเป็นจริงตามไปดว้ย 

 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพอืใหท้ราบว่าวสัดุ ณ วนัสนิงวดบญัชมีอียู่จริง และเป็นปรมิาณทสีมควรหรอืไม ่ รวมทงัใหท้ราบถงึคุณภาพ

และสภาพของวสัดุว่ามกีารเสอืมค่าหรือชาํรุดเสยีหายบา้งหรอืไม ่

2.  เพอืตรวจสอบความถกูตอ้งของการตีราคาวสัดุ   ไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิีการบญัชทีถีูกตอ้งตามหลกัการ

ทางบญัชทีรีบัรองทวัไปและไดถ้กูปฏบิตัิ เช่นเดยีวกบัปีก่อนหรอืไม ่

3.  เพอืตรวจสอบความเหมาะสมของวสัดุและค่าใชจ่้ายโดยทวัไปเกียวกบัอตัรากาํไรขนัตน้ และการหมนุเวยีนของวสัดุ 

4.  เพอืประเมนิผลการควบคุมภายในเกียวกบั การซอื การรบัของ การจ่ายเงนิ และการควบคุม 

 

การควบคุมภายในทสีาํคญั 

1.  ความรบัผดิชอบเกียวกบัวสัดุ จะตอ้งมกีารแบ่งแยกชดัเจน การรบั – จ่ายใดๆ จะตอ้งทาํเอกสารประกอบ

ทุกครงั และผา่นการอนุมตัจิากผูม้อีาํนาจก่อนเสมอ 

2.  เอกสารการรบัจากวสัดุควรจะมกีารกาํหนดเลขทลีว่งหนา้ และควบคุมการเรียงเลขทขีองเอกสารดว้ย 

3.  เจา้หนา้ทคีลงัสนิคา้ตรวจนบัวสัดุทกุเดอืน หรอื ทุก 3 เดอืน หรือ ทกุ 6 เดอืนหรือแลว้แต่นโยบายของ 

แต่ละโรงเรียน  โดยฝ่ายบญัชหีรือคณะกรรมการทไีดร้บัการแต่งตงัของโรงเรียนเป็นผูต้รวจสอบ 

4.  จดัใหม้กีารกระทบยอดผลแตกต่าง ของวสัดุทตีรวจนบัไดก้บัยอดคงเหลอืตามบญัชคุีมวสัดุคงเหลอื 

 

 

 

 



 

๑๖๗ 

 

วธีิการปฏบิตั ิ

1)  การบนัทึกรบัวสัด ุ

1.  ขนัตอนการบนัทกึรบัวสัดุ 

      -  การตรวจรบัวสัดุจะทาํการตรวจนบัโดย แผนกรบัสนิคา้ร่วมกบัฝ่ายทขีอซอื 

      -  ก่อนทาํการตรวจนบั ผูท้าํการตรวจรบัจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนวา่ วสัดุทผูีข้ายจดัส่งมาเป็นวสัดุ 

          ทโีรงเรียนไดท้าํการสงัซอืจริง 

      -  วสัดุทจีดัส่งมาโดยไมม่ใีบสงัซอืของโรงเรียน  ซงึผ่านการอนุมตัิจากผูม้อีาํนาจลงนามอนุมตัิ จะตอ้งจดั 

         ส่งคืนใหผู้จ้ดัส่งทนัท ี   

      -  การตรวจรบั จะทาํการตรวจรบัทปีริมาณและคุณภาพของวสัดุทจีดัส่งมา โดยปริมาณและคุณภาพจะ 

         ตอ้งถูกตอ้งและครบถว้น  ตามใบสงัซอืและใบส่งสนิคา้ของผูข้าย 

      -  หลงัจากทาํการตรวจรบัวสัดุ  ผูต้รวจรบัจะตอ้งลงลายมอืชอืในใบส่งสนิคา้ตน้ฉบบัของผูข้าย  เพอืเป็น 

         หลกัฐานทางการรบัวสัดุพรอ้มทงัจดัทาํ ใบรบัของ (บช 14) ทงั 3 ฉบบั 
 

 

 ตน้ฉบบั   จดัส่งใหพ้นกังานบญัชเีพอืบนัทกึบญัช ี   

 สาํเนาฉบบัท ี1  จดัส่งใหพ้นกังาน ผูม้หีนา้ทบีนัทกึบญัชคุีมวสัดุ 

 สาํเนาฉบบัท ี2  พนกังานแผนกรบัสนิคา้จดัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 
 

2)  ขนัตอนการเบิกจา่ยวสัด ุ

      การเบกิวสัดุสาํนกังาน  และวสัดุทางการศึกษาเพอืใชง้าน เช่น 

 -  การเบกิวสัดุเพอืใชใ้นสาํนกังาน 

 -  การเบกิวสัดุทางการศึกษาเพอืใชส้อนนกัเรียน 

 -  การเบกิวสัดุทางการศึกษาเพอืแจกใหน้กัเรียนใหม ่

 -  ใหผู้ข้อเบกิจดัทาํใบเบิกวสัด ุ(บช 16) ทางการศึกษา และส่งใหผู้ม้อีาํนาจอนุมตัิลงนามอนุมตั ิ
 
        

       ตน้ฉบบั   จดัส่งพนกังาน – ควบคุมวสัดุ 

        สาํเนาฉบบัท ี1   เก็บไวท้ผูีข้อเบกิวสัดุ 

 
          

-  ใบเบกิวสัดุทไีดร้บัอนุมตัิแลว้ ใหผู้ข้อเบกิส่งไปยงัพนกังานควบคุมวสัดุเพอืขอเบกิวสัดุ เมอืได ้

                 รบัวสัดุแลว้ ใหผู้ร้บัและผูจ่้ายของลงนามในใบขอเบกิวสัดุดว้ย   หลงัจากนนัพนกังานควบคุม 

                 วสัดุตอ้งบนัทกึจ่ายวสัดุลงในทะเบยีนคุมวสัดุดว้ย 

- ใหเ้จา้หนา้ทผูีร้บัผดิชอบสนิคา้คงเหลอืของโรงเรียนบนัทกึจ่ายวสัดุเขา้ทะเบยีนคุมวสัดุดว้ย 



 

๑๖๘ 

 

3)  การควบคุมวสัดุทางการศึกษา 

แผนกควบคุมวสัดุมหีนา้ทรีบัผดิชอบ 

      พนกังานคุมวสัดุจะตอ้งทาํการบนัทกึควบคุมวสัดุลงในบญัชคุีมวสัดุ - STOCK CARD (บช 15) โดย 

บนัทกึจากเอกสารดงัต่อไปนี 

 1.  บนัทกึรบัวสัดุจากใบส่งของ / ใบกาํกบัภาษทีไีดร้บัจากผูข้าย 

 2.  บนัทกึจ่ายวสัดุจากใบเบกิวสัดุ จากแผนกทขีอเบกิใช ้
 

4)  การตรวจนบัวสัดุทางการศึกษาและการบนัทึกวสัดุใชง้าน 

      4.1  ทุกเดอืน หรือ ทุก 3 เดอืน หรอื ทกุ 6 เดอืนหรือแลว้แต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน   เจา้หนา้ทคุีมวสัดุของ

โรงเรียนจะตอ้งทาํการตรวจนบัสนิคา้และจดัทาํรายงาน 

1)  จดัทาํรายงานการตรวจนับวสัดุคงเหลือ (บช 18)  เปรยีบเทยีบจาํนวนทตีรวจนบัไดก้บั 

     จาํนวนคงเหลอืตามบญัช ีหากมผีลต่างทาํการกระทบยอดใหต้รงกนั 

            2)  จดัทาํรายงานสนิคา้คงเหลือ (บช 17)  ณ วนัสนิเดอืนส่งใหเ้จา้หนา้ทบีญัช ี  

      4.2  เจา้หนา้ทบีญัชนีาํตวัเลขวสัดุ ณ วนัสนิเดอืน มาคาํนวณวสัดุใชง้าน 

  การคาํนวณวสัดุใชง้านจริง 

  วสัดุคงเหลอืตน้งวด      xxx บาท 

  บวก  ซอืวสัดุระหวา่งงวด        xx 

  วสัดุทมีไีวใ้ชง้านทงัสนิ      xxx 

  หกั    วสัดุคงเหลอืปลายงวด              (xxx) 

  วสัดุใชง้านจริง        xx 

      4.3  พนกังานบญัชจีดัทาํใบสาํคญัทวัไป ทาํการปรบัปรุงวสัดุ – หมวดสนิทรพัย ์ เขา้บญัชวีสัดุ – หมวด 

             ค่าใชจ่้าย โดยใชต้วัเลขวสัดุใชง้านจริง บนัทกึบญัชดีงันี 

               Dr.   ค่าวสัดุ           (ตามชอืและรหสับญัชค่ีาวสัดุ - หมวดค่าใชจ่้าย) 

    Cr.  วสัดุ (ตามชอืและรหสับญัชวีสัดุ - หมวดสนิทรพัย)์ 

 

 

เอกสารทีใชใ้นระบบควบคุมวสัด ุ
 

1.  ใบรบัของ     เอกสารตวัอยา่ง บช 14 

2.  ทะเบยีนคุมวสัดุ    เอกสารตวัอยา่ง บช 15  

 3.  ใบเบกิวสัดุ     เอกสารตวัอยา่ง บช 16 

  4.  รายงานวสัดุคงเหลอื    เอกสารตวัอยา่ง บช 17 

  5.  รายงานตรวจนบัวสัดุ    เอกสารตวัอยา่ง บช 18 



 

๑๖๙ 

 

(ติดเลม่) 

โรงเรียน _____________________________ 

 

ใบรบัของ 

 

ผูข้าย _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

เลขทใีบสงัซอื ______________________ 

เลขทใีบกาํกบัสนิคา้ _________________ 

 

รหสั 

  

รายการ ปริมาณ ราคาต่อ

หน่วย 

จาํนวนเงนิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

สาํหรบัแผนกบญัชี 

ชอืบญัช ี เลขทบีญัช ี เดบติ เครดติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ลงชอื _________________________       ลงชอื _________________________ 

ผูร้บัของ                  ผูจ้ดัการแผนก 
 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 14) 

เลขที ___________ 

วนัที ____________ 

ประเภท _________ 



 

๑๗๐ 

 

โรงเรียน _____________________________ 

ทะเบียนคุมวสัด ุ

 

ชอืวสัดุ ___________________________________________ รหสั ________________________________ 

จาํนวนสูงสุด_____________ จาํนวนตาํสุด_____________ หน่วยนบั 

วนั/เดอืน/ปี เอกสารอา้งอิง ราคา@ จาํนวน คงเหลอื หมายเหต ุ

รบั จ่าย 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 15) 

แผน่ที __________ 



 

๑๗๑ 

 

 

โรงเรียน ________________________________ 

ใบเบิกวสัด ุ

 

ชอืผูเ้บกิ _________________________แผนก ___________________ใชใ้นโครงการ__________________ 

ขอเบกิวสัดุดงัรายการต่อไปนี 

ลาํดบัท ี รหสั ชอืวสัดุ จาํนวนทขีอเบกิ จาํนวนทจ่ีาย ราคา@ 

      

      

      

      

      

 

ลงชอื____________________________ ผูข้อเบกิ  ลงชอื____________________________ ผูร้บัวสัดุ 

ลงชอื____________________________ ผูอ้นุมตั ิ  ลงชอื____________________________ ผูจ่้ายวสัดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 16) 

เลขที ____________ 

วนัที_____________ 



 

๑๗๒ 

 

โรงเรียน ________________________________ 

PHYSICAL INVENTORY REPORT 

รายงานวสัดคุงเหลือ 

OFFICE SUPPLY & STATIONARY CATEGORY          Date  _________________ 

ประเภทวสัดุ ___________________________       No. ___________________ 

Item Code Particular Balance Per unit cost  Total cost Remark 

ลาํดบัท ี รหสั รายการ ยอดคงเหลอื ราคาทุน:หน่วย ตน้ทุนรวม หมายเหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ตรวจนบัโดย 

แผนกบญัช_ี______________________       

ผูใ้ช_้____________________________       

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 17) 



 

๑๗๓ 

 

โรงเรียน ________________________________ 

รายงานการตรวจรบัวสัดุคงเหลือ 

 

OFFICE SUPPLY & STATIONARY CATEGORY                  วนัท ี __________________ 

ประเภทวสัดุ ___________________________       เลขท ี__________________ 

Item Particular Per count Per recorded  Discrepancy 

ลาํดบัท ี รายการ จาํนวนทตีรวจนบัได ้ จาํนวนทบีนัทกึบญัช ี ผลต่าง 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ตรวจนบัโดย_____________________      ผูต้รวจสอบการตรวจนบั______________________ 

     ลงชอื _______________________                         ลงชอื __________________________ 

     วนัท ี________________________                          วนัท ี__________________________  

 

(เอกสารตวัอยา่ง บช 18) 



 

๑๗๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
ระเบียบโรงเรียนคาทอลกิสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรุ ี

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๑๗๕ 

 

รายชือคณะกรรมการจดัทําระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุร ี
 

1. คุณพ่อเอนก ธรรมนิต 

2. คุณพ่ออนุสรณ์  พงษส์วสัด ิ

3. คุณพ่อจิรพนัธ ์ สุจิรานุธรรม 

4. คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒ ิ

5. คุณพ่อลอืชยั จนัทรโ์ป๊ 

6. คุณพ่อวศิิษฎ ์  วเิศษเธยีรกุล 

7. คุณพ่อชาติชาย เวฬุรตันกุล 

8. คุณพ่อวรีะ   ผงัรกัษ ์

9. คุณพ่อบรรจง พานุพนัธ ์

10. คุณพ่อวชัรินทร ์ สมานจิต 

11. คุณพ่อปรีชา สกุลอ่อน 

12. คุณพ่อประสาน พงษศิ์ริพฒัน ์

13. คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรอืง 

14. คุณพ่อพนินัต ์ พรประสทิธ ิ

15. คุณพ่อเกียรติศกัด ิ รุ่งเรือง 

16. คุณพ่อปรีชา สวสัด ี

17. คุณพ่อนภา กูช้าต ิ

18. คุณพ่อเอกราช สุขชาต ิ

19. คุณพ่อสมภพ แซ่โก 

20. คุณพ่อสมพร มมีุง่กิจ 

21. คุณพ่ออนุสรณ์   พงศศิ์ริพฒัน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๖ 

 

โรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบุรีมีโรงเรียนประกอบดว้ย 

 

1. โรงเรียนคริสตสงเคราะห ์   อ.องครกัษ ์  จ.นครนายก 

2. โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห ์ อ.องครกัษ ์  จ.นครนายก 

3. โรงเรียนสนัติภาพ   อ.เมอืง  จ.ฉะเชงิเทรา 

4. โรงเรียนดาราจรสั   อ.บางคลา้ จ.ฉะเชงิเทรา   

5. อนัตนเนอสเซอร ี   อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 

6. โรงเรียนวฒันานุศาสน ์   อ.พนสั  จ.ชลบุร ี

7. โรงเรียนประชาสงเคราะห ์  อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

8. โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห ์ อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

9. โรงเรียนดาราสมทุรบริหารธุรกิจ  อ.เมอืง  จ.ชลบุร ี

10. โรงเรียนปรีชานุศาสน ์   อ.เมอืง  จ.ชลบุร ี

11. โรงเรียนดาราสมทุร   อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

12. โรงเรียนอนุบาลโสตพฒันา  เมอืงพทัยา จ.ชลบุร ี

13. มารียเ์นอสเซอร ี   อ.เมอืง  จ.ระยอง 

14. โรงเรียนศรีหฤทยั   อ.ขลุง  จ.จนัทบุร ี

15. สถานรบัเลยีงเดก็ บา้นยอแซฟพทิกัษ ์ อ.เมอืง  จ.จนัทบุร ี

16. โรงเรียนเทวรกัษ ์   อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 

17. โรงเรียนชมุชนพฒันา   อ.เมอืง  จ.สระแกว้ 

18. โรงเรียนปญัจทรพัย ์   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ ฯ 

19. โรงเรียนดาราสมทุร สระแกว้  อ.เมอืง  จ.สระแกว้ 

20. โรงเรียนปญัจทรพัย ์ มนีบุรี  เขตมนีบุร ี กรุงเทพฯ 

21. โรงเรียนดาราสมทุร อรญัประเทศ อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๗ 

 

จรรยาบรรณครู (คุรุสภา) 
จรรยาบรรณครู  หมายถึง  ขอ้กาํหนดเกียวกบัความประพฤติหรือการปฏิบตัิตนของผูป้ระกอบวิชาชีพครู   

เพือรกัษาหรือส่งเสริมเกียรติคุณขือเสียงและฐานะของความเป็นครูไทย  ไดม้ีบญัญตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

กฎหมายรองรบัเป็นครงัแรก เมอื พ.ศ. ๒๕๐๖  โดยอาศยัอาํนาจบงัคบัของพระราชบญัญตัิครู  พ.ศ.๒๔๘๘ ที

กาํหนดใหคุ้รุสภาเป็นสถาบนัผูอ้อกระเบียบขอ้บงัคบั ไดเ้รียกว่า  ระเบียบประเพณีของครูว่าดว้ยจรรยาบรรณครู      

๑๐ ขอ้ และระเบียบว่าดว้ยวินยัครู ๑๐ ขอ้  จนกระทงัปี พ.ศ.๒๕๓๙  คุรุสภาไดป้รบัปรุงขอ้บงัคบัเกียวกบั

จรรยาบรรณของครูขนึใหม ่โดยตดัขอ้ความทมีลีกัษณะเป็นวนิยัออกไปเหลอืเพยีงบทบญัญตัิทมีลีกัษณะเป็นจริยธรรม

หรือจรรยาบรรณ  เรียกว่า ระเบยีบคุรุสภาว่าดว้ย  จรรยาบรรณครู  พ.ศ.๒๕๓๙  โดยประกาศใชต้งัแต่   วนัที  ๗  
พฤษภาคม  ๒๕๓๙  มทีงัหมด ๙ ขอ้  ดงันี 

(๑) ครูตอ้งรกัและเมตตาศิษย ์โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลอืส่งเสรมิ ใหก้าํลงัใจในการศึกษาเลา่เรียนแก่ศิษย์

โดยเสมอหนา้  

(๒) ครูตอ้งอบรม สงัสอน ฝึกฝน สรา้งเสริมความรู ้ทกัษะและนิสยั ทถีูกตอ้งดงีาม ใหเ้กิดแก่ศิษย ์อย่างเต็ม

ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธิใจ 

(๓) ครูตอ้งประพฤต ิปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างทดีแีก่ศิษยท์งัทางกาย วาจา และจติใจ  
(๔) ครูตอ้งไมก่ระทาํตนเป็นปฏปิกัษต่์อความเจริญทางกาย สติปญัญา จิตใจ อารมณ์และสงัคมของศิษย ์
(๕) ครูตอ้งไมแ่สวงหาประโยชนอ์นัเป็นอามสิสนิจา้งจากศิษย ์ในการปฏบิตัิหนา้ทตีามปกติ และไมใ่ชใ้หศิ้ษย ์

กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการหาผลประโยชน ์ ใหแ้ก่ตนโดยมชิอบ  
(๖) ครูย่อมพฒันาตนเองทงัทางดา้นวชิาชพี ดา้นบุคลกิภาพและวสิยัทศันใ์หท้นัต่อการพฒันาทาง วทิยาการ 

เศรษฐกิจสงัคม และการเมอืงอยูเ่สมอ  
(๗) ครูย่อมรกัและศรทัธาในวชิาชพีครูและเป็นสมาชกิทดีต่ีอองคก์รวชิาชพีครู 

(๘) ครูพงึช่วยเหลอืเกอืกูลครูและชมุชนในทางสรา้งสรรค ์ 
(๙) ครูพงึประพฤติ ปฏบิตัิตน เป็นผูน้าํในการอนุรกัษ ์และพฒันาภูมปิญัญา และวฒันธรรมไทย 

จรรยาบรรณครู (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแหง่ชาติ) 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  จึงไดก้าํหนดจรรยาบรรณครู  ของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนแห่งชาติขนึมา  เพอืกาํหนดใหค้รูทุกคนตอ้งถอืปฏบิตัิ ม ี ๑๒ ขอ้ ดงันี 
(๑) ตอ้งรกัษาความสามคัคี  ชอืเสยีงของหมูค่ณะและสถานศึกษาทสีงักดัอยู ่
(๒) ตอ้งไมล่บหลู ่ ดูหมนิศาสนา 
(๓) ตอ้งรกัษาชอืเสยีง  มใิหข้นึชอืวา่ประพฤติชวั 
(๔) ไมล่ะทงิการสอน  อุทศิเวลาใหแ้ก่ศิษย ์ และตงัใจปฏบิตัิหนา้ทดีว้ยความเสยีสละ 
(๕) ตอ้งรกัษาความลบัของศิษย ์เพอืนร่วมงานและสถานศึกษา   



 

๑๗๘ 

 

(๖) ตอ้งถอืปฏบิตัิตามแบบธรรมเนียมทดีขีองสถานศึกษา 
(๗) ตอ้งประพฤติตนและปฏบิตัิหนา้ทดีว้ยความซอืสตัย ์ สุจรติและเทยีงธรรม  โดยไมเ่หน็แก่ประโยชน์

อนัมชิอบ 
(๘) ตอ้งไมปิ่ดบงัอาํพราง  หรือบดิเบอืนเนือหาสาระทางวชิาการ 
(๙) ตอ้งไมดู่หมนิเหยยีดหยามเพอืนร่วมงานและบุคคลใด ๆ เชอืฟงัและไมก่ระดา้งกระเดอืงต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา  ซงึสงัการในหนา้ทกีารงานโดยชอบดว้ยกฎหมาย  และระเบยีบแบบแผนของ

สถานศึกษา 
(๑๐) ตอ้งไมเ่บยีดบงัใชแ้รงงาน  หรอืนาํผลงานของศิษยไ์ปเพอืประโยชนส่์วนตวั 
(๑๑) ตอ้งไมน่าํหรอืยอมใหน้าํผลงานทางวชิาการของตนไปใชใ้นทางทุจริต  หรอืเป็นภยัต่อมนุษยชาต ิ
(๑๒) ตอ้งไมน่าํผลงานของผูอ้ืนมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 

 
จรรยาบรรณครู (ตามใบประกอบวชิาชีพ) 

จรรยาบรรณในวชิาชีพ หมายถงึ ประมวลมาตรฐานความประพฤติทผูีป้ระกอบวชิาชพีจะตอ้งประพฤติปฏบิตัิ

เป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพปฏิบตัิอย่างถูกตอ้งเพือผดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพนนัก็ไดผู้ก้ระทาํผิด

จรรยาบรรณ จะตอ้งไดร้บัโทษโดยว่ากลา่ว ตกัเตือน ถูกพกังาน หรือถูกยกเลกิใบประกอบวชิาชพีได ้
 ความสาํคญั ในจรรยาบรรณ วชิาชีพครู 
จรรยาบรรณในวชิาจะเป็นสงิสาํคญัในการทีจะจาํแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพทีเป็น “วิชาชีพ” นนั

กาํหนดใหม้ีองค์กรรองรบั และมีการกําหนดมาตรฐานของความประพฤติของผูอ้ยู่ในวงการวิชาชีพซึงเรียกว่า 

“จรรยาบรรณ“ ส่วนลกัษณะ “วิชาชีพ ” ทีสาํคญัคือ เป็นอาชีพทีมศีาสตรช์นัสูงรองรบั มกีารศึกษาคน้ควา้วิจยัและ

พฒันาวชิาชพีมกีารจดัการสอนศาสตรด์งักลา่วในระดบัอุดมศึกษาทงัการสอนดว้ยทฤษฏีและการปฏิบตัิจนผูเ้รียนเกิด

ความชาํนาญ และมปีระสบการณ์ในศาสตรน์นั นอกจากนีจะตอ้งมอีงคก์รหรือสมาคมวชิาชพี ตลอดจนม ี“จรรยาบรรณ

ในวชิาชพี” เพอืใหส้มาชกิในวชิาชพีดาํเนินชวีิตตามหลกัมาตรฐานดงักล่าวหลกัทีกาํหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทวัไป 

คือ แนวความประพฤติปฏบิตัิทมีต่ีอวชิาชพี  ต่อผูเ้รียน ต่อตนเอง และต่อสงัคม ดงันี 

 จรรยาบรรณต่ออาชีพ 

 ผูท้อียู่ในวงวชิาชพีจะตอ้งยดึถอืจรรยาบรรณ ในการดาํรงวชิาชพีใหเ้ป็นทยีอมรบั คือ 
(๑) ศรทัธาต่อวชิาชพี ผูท้อียู่ในวงการวชิาชพีครู ตอ้งมคีวามรกัและศรทัธาต่อวิชาชีพครู เห็นว่าอาชีพครู

เป็นอาชีพทีมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในฐานะทีเป็นอาชีพทีสรา้งคนใหม้ีความรู ้

ความสามารถ และเป็นคนทพีงึประสงคข์องสงัคม ผูอ้ยู่ในวชิาชพีจะตอ้งมนัใจ ในกาประกอบวชิาชพีนี

ดว้ยความรกั และชนืชมในความสาํคญัของวชิาชพี  
(๒) ธาํรงและปกป้องวิชาชีพ สมาชิกของสงัคมวิชาชีพตอ้งมจีิตสาํนึกในการธาํรง ปกป้อง และรกัษา

เกียรติภูมขิองวชิา ไมใ่หใ้ครมาดูหมนิดูแคลน หรือเหยยีบยาํ ทาํใหส้ถานะของวิชาชีพตอ้งตกตาํ หรือ 
มวัหมองการธาํรงปกป้องตอ้งกระทาํทนัทเีมอืเกิดเหตุการณ์ทีไม่พึงปรารถนาหรือตอ้งมกีารแกไ้ขข่าว

หรือประทว้งหากมขีา่วคราวอนัก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อวชิาชพี 
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(๓) พฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี หนา้ทขีองสมาชกิในวงการวิชาชีพคือ การทีตอ้งรบัผิดชอบในการศึกษา 

คน้ควา้วจิยั สรา้งความรูแ้ละเผยแพร่ความรู ้เพอืทาํใหว้ทิยาการในศาสตรส์าขาวชิาชีพครูกา้วหนา้ทนั

สงัคมทนัเหตุการณ์ ก่อประโยชนต่์อประชาชนในสงัคม ทาํใหค้นเก่ง และฉลาดขนึ โดยวิธีการเรียน

การสอนทกีระตุน้ใหผู้เ้รียนรกัเรียน ใฝ่รู ้ช่างคิด มวีจิารณญาณ มบีุคลกิภาพทพีงึประสงค ์มากขนึ  
(๔) สรา้งองคก์รวชิาชพีใหแ้ขง็แกร่งสมาชกิในวงวชิาชพีตอ้งถอืเป็นหนา้ททีจีะตอ้งสรา้งองคก์รวิชาชีพใหค้ง

มนัธาํรงอยู่ไดด้ว้ยการเป็นสือกลางระหว่างสมาชิก และเป็นเวทีใหค้นในวงการไดแ้สดงฝีมอืและ

ความสามารถทางการสรา้งรูปแบบใหมข่องการเรียนการสอน  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางดา้น

การสรา้งแบบเรียนใหม ่ๆ การเสนอแนวความคิดในเรืองของการพฒันาคน การเรียนการสอน และ

การประเมนิผล  
(๕) ร่วมมอืในกิจกรรมขององคก์รวชิาชพี สมาชกิในสงัคมวชิาชพีตอ้งร่วมมอืกนัในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

เพอืใหเ้กิดการเคลอืนไหวในเรืองของความคิด หรือการจดัประชมุ สมัมนา แลกเปลยีนแนวความคิด

เพือกระตุน้ใหเ้กิดการเปลยีนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร หากไม่ไดร้บัความสนบัสนุนจาก

สมาชกิแลว้ ทาํใหอ้งคก์รวิชาชีพขาดความสาํคญัลงและไม่สามารถดาํเนินภารกิจขององคก์รวิชาชีพ

ต่อไปไดบ้ทบาทของการธาํรงมาตรฐานและการส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการก็ย่อมจะลดลงดว้ย 
ถา้ไมม่ปีริมาณสมาชกิทสีนบัสนุนเพยีงพอ 

จรรยาบรรณต่อผูเ้รียน 
ครูจะตอ้งมคีวามประพฤติปฏบิตัิต่อผูเ้รียน ๙  ประการ คือ  

(๑) ตงัใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครูตอ้งพยายามทีจะทาํใหลู้กศิษยเ์รียนดว้ยความสุข เรียนดว้ย

ความเขา้ใจ และเกิดความมานะพยายามทีจะรูใ้นศาสตรน์นั ครูจึงตอ้งตงัใจอย่างเต็มทีทีจะศึกษา

วชิาการทงัทางศาสตรท์จีะสอน ศาสตรท์ีจะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครูตอ้งพยายามทีจะหาวิธีการ

ใหม ่ๆ มาลองทดลองสอน  
(๒) รกัและเขา้ใจศิษย ์ครูตอ้งพยายามศึกษาธรรมชาติของวยัรุ่น ว่ามปีญัหา มคีวามไวต่อความรูส้ึก และ

อารมณ์ไม่มนัคง ครูจึงควรใหอ้ภยั เขา้ใจ และหาวิธีการใหศิ้ษยป์รบัเปลยีนพฤติกรรมอนัไม่พึง

ประสงค์ครูตอ้งพยายามทาํใหลู้กศิษยร์กัและไวใ้จเพือทีจะไดก้ลา้ปรึกษาในสิงต่างๆ แลว้ครูก็จะ

สามารถช่วยใหศิ้ษยป์ระสบความสาํเร็จในการเรียน และการดาํรงชวีติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู ้ปจัจุบนัการส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเองหรือการเรียนรูจ้ากการ

ช่วยเหลอืกนัในกลุม่อาจจะทาํใหผู้เ้รียนมวีธิีการหาความรูจ้ากแหลง่ต่าง ๆ  ดว้ยตนเองมากขนึ มากกวา่

จะคอยใหค้รูบอกใหแ้ต่ฝ่ายเดยีว ครูจึงจาํเป็นตอ้งชีช่องทางใหผู้เ้รียนหาวิธีการศึกษาหาความรูด้ว้ย

ตนเองมากขนึ 
(๔) ยุติธรรม อาชพีครูเป็นอาชพีทีจะตอ้งฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนซือสตัย ์ยุติธรรม ไม่มอีคติลาํเอียงต่อ 

ลูกศิษย ์ไมเ่หน็ว่าคนทมีปีญัหาเป็นคนน่ารงัเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษยท์ีเรียนเก่ง ไม่สรา้งปญัหา

เท่านนั ครูตอ้งมคีวามเป็นธรรมในการใหค้ะแนน และพรอ้มทจีะอธิบายวธิีการใหค้ะแนน และการตดั
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เกรดได ้ครูตอ้งรอบคอบในการกรอกคะแนน เพราะถา้ผดิพลาดแลว้บางครงัก็จะทาํใหผู้เ้รียนทคีวรได ้

คะแนนด ีๆ กลบัไดค้ะแนนเกือบจะสอบตกไป 
(๕) ไมแ่สวงหาประโยชนจ์ากผูเ้รียน ลกัษณะของครูจะตอ้งเป็นผูไ้ม่แสวงหาอามสิสินจา้ง เงนิไม่ใช่สิงที

สรา้งความสุขเสมอไป ครูจึงจะตอ้งมคีวามระมดัระวงัเป็นพิเศษในการกระทาํใด ๆ อนัจะก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจไดว้่า ครูกาํลงัหาประโยชนจ์ากศิษยอ์ย่างไมเ่ป็นธรรม  
(๖) ทาํตนเป็นแบบอย่างทดี ีครูมอีิทธิพลต่อศิษยท์งัดา้นวาจา ความคิด บุคลกิภาพ และความประพฤติ 

ครูจึงจะตอ้งพฒันาตนเองอยู่เสมอ เพอืใหลู้กศิษยไ์ดซ้มึซบัสงิทีทาํจากตวัครูไป เมอืศิษยเ์กิดศรทัธา

ในความสามารถของครู ศิษยอ์าจจะเลยีนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไมไ่ดเ้จตนา เช่น การตรง

ต่อเวลา การพูดจาชดัเจน การแสดงความคิดเหน็ทตีรงไปตรงมา สุภาพเรียบรอ้ย เป็นตน้  
(๗) ใหเ้กียรติผูเ้รียน การยกย่องใหเ้กียรติผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความพงึพอใจ และเกรงใจผูส้อน ครูไม่

ควรใชอ้าํนาจในทางทีผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใชค้าํพูดไม่สุภาพ เปลยีนชือผูเ้รียน เยาะหยนัหรือดูถูก

ผูเ้รียน การเคารพผูเ้รียนในฐานะปจัเจกบุคคลเป็นสงิททีาํใหเ้กิดความเขา้ใจ และการเรียนรูท้ีดี เมอื

ผูเ้รียนไดร้บัการปฏบิตัิอย่างด ีย่อมก่อใหเ้กิดพลงัในการศึกษาต่อไป  
(๘) อบรมบ่มนิสยั ม.ล. ปิน มาลากุล อดตีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไดส่้งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมี

บทบาทหนา้ทใีนการอบรมบ่มนิสยัเด็ก โดยท่านเชือว่า “การอบรมบ่มนิสยัใคร ๆ นนัเพียงแค่วนัละ

นาทีก็ดีถม” ดงันนัครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสยัผูเ้รียน เช่น ก่อนการสอนแต่ละชวัโมงอาจ

ชแีนะหรือใหค้วามคิดทดีแีก่ผูเ้รียนได ้ครูควรถอืเป็นหนา้ททีจีะตอ้งสอนคนใหเ้ป็นคนด ี 

(๙) ช่วยเหลอืศิษย ์ผูเ้รียนมาอยู่ในสถานศึกษาพรอ้มดว้ยประสบการณ์และปญัหาทีแตกต่างกนัออกไป

ดงันนัครูจึงมหีนา้ทีทีจะตอ้งสงัเกตความผิดปกติหรือขอ้บกพร่องของศิษย ์ และพรอ้มทีจะใหก้าร

ช่วยเหลอืไดอ้ย่างทนัท่วงท ีไมใ่หศิ้ษยต์อ้งกา้วถลาํลกึลงไปในพฤติกรรมทไีมพ่งึประสงค ์ 
นอกจากจรรยาบรรณต่อศิษยแ์ลว้ ครูจะตอ้งมคีวามประพฤติปฏบิตัิต่อตนเอง ดว้ยคือ จรรยาบรรณต่อ

ตนเอง ครูจะตอ้งพฒันาตนเองตลอดเวลาเพอืใหม้ลีกัษณะพฤตกิรรม ดงันี  
(๑) ประพฤติชอบ ครูตอ้งตงัตนไวใ้นทถีูกทคีวรสามารถบงัคบัตนเองใหป้ระพฤติแต่สงิทดีงีามถูกตอ้ง  

(๒) รบัผดิชอบ ครูตอ้งฝึกความรบัผดิชอบ โดยตงัใจทาํงานใหส้าํเร็จลุลว่ง มคีวามผดิพลาดนอ้ย  

(๓) มเีหตุผล ครูตอ้งฝึกถามคาํถามตนเองบ่อย ๆ ฝึกความคิดวิเคราะหห์าเหตุหาผล หาขอ้ดีขอ้เสียของ

ตนเอง และเรืองต่าง ๆ เพอืทาํใหต้นเองเป็นคนมเีหตุผลทดี ี 

(๔) ใฝ่รู ้การติดตามขา่วสารขอ้มลูอยู่เสมอ ๆ ทาํใหค้รูมนิีสยัใฝ่รู ้อยากทราบคาํตอบในเรืองต่าง ๆ ครูควร

มคีวามรูร้อบตวัอย่างดทีงัดา้นสงัคม เศรษฐกิจ และการเมอืง เพอืใหค้รูดาํรงชีพในสงัคมไดอ้ย่างเป็น

สุข ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้และชแีนะสงิทถีูกตอ้งใหศิ้ษยไ์ด ้ 

(๕) รอบคอบ ครูตอ้งฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนรอบคอบ ละเอียดและประณีต ในการดาํเนินกิจการต่าง ๆ 

การทาํกิจกรรม เช่น ควบคุมบญัชีการเงนิตอ้งรอบคอบ ตอ้งเห็นตวัเลขชดัเจนไม่ตกหล่น ทาํใหเ้กิด

การผดิพลาดทเีป็นผลรา้ยทงัของตนเองและผูอ้ืน  
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(๖) ฝึกจิต การพฒันาจิต ทาํใหค้รูอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขและส่งผลทาํใหค้รูทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพมากขนึครูจึงตอ้งหมนัฝึกจิตของตนใหสู้งส่ง สูงกว่ามาตรฐาน ระงบัอารมณ์ไมด่ ีคิดอะไร

ไดสู้งกว่ามาตรฐานและคิดเป็นบวก มากกว่าคิดลบหรือคิดรา้ย 

(๗) สนใจศิษย ์การสนใจพฒันาการของผูเ้รียน เป็นส่วนหนึงทีจะทาํใหว้ิชาชีพครูกา้วหนา้ เพราะถา้ไม่มี

ผูเ้รียนก็ไม่มีวิชาชีพครู ครูจึงจําเป็นตอ้งศึกษาหาความรูเ้กียวกับลกัษณะธรรมชาติผูเ้รียน           

การแกป้ญัหาผูเ้รียน การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ 

สรุปไดว้่า จรรยาบรรณ วชิาชีพครู คือ ประมวลพฤติกรรมทีกาํหนด ลกัษณะมาตรฐานการกระทาํของครู 

อนัจะทาํใหว้ชิาชพีครูกา้วหนา้อย่างถาวร โดยทคีรูจะตอ้งดาํเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

ต่อผูเ้รียน และต่อตนเอง ในการทาํหนา้ทขีองครูใหส้มบูรณ์ . 

 

 


